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συμμετείχαμε  

οι μαθητές και μαθήτριες της 

Πρώτης Γυμνασίου,  

 

 

οι καθηγήτριες  

Αδάμ Αλεξάνδρα ΠΕ02                

Μπέτση Παρασκευή ΠΕ02 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Λέγεται ότι κάποια μητέρα ανήσυχη ρώτησε τον Αlbert Einstein τι 

θα ’πρεπε να διαβάσει ο γιος της για να γίνει μεγάλος 

επιστήμονας. Ο Einstein απάντησε: «Παραμύθια». Ξαναρώτησε η 

μητέρα: «Πολύ ωραία κι έπειτα;». Η απάντηση ήταν: «Κι άλλα 

παραμύθια». «Και μετά απ’ αυτά;», ξαναρώτησε η μητέρα. «Ακόμα 

κι άλλα παραμύθια», της απάντησε σταθερά ο μεγάλος εκείνος 

σοφός.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΣΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΑ ΦΤΕΡΑ» 

Οι μαθητές: 

1. Να έρθουν σε επαφή με το παραμύθι και να μπορούν να το ορίσουν. 

2. Να συλλέξουν πληροφορίες, να διασταυρώσουν πηγές, να εργάζονται 

συλλογικά και να οδηγούνται σε συμπεράσματα. 

3. Να κατανοήσουν τα είδη και τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του 

παραμυθιού. 

4. Να γνωρίσουν ποιες ανάγκες οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας του 

παραμυθιού. 

5. Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μέρος της παράδοσης. 

6. Να γνωρίσουν σύγχρονους και παλιούς παραμυθάδες του τόπου τους και 

να απολαύσουν τον ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης του παραμυθιού. 

7. Να αναγνωρίσουν τον ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό ρόλο του παραμυθιού. 

8. Να έρθουν σε επαφή με το παρελθόν μέσα από την έρευνα και την 

αναζήτηση πληροφοριών στο οικείο περιβάλλον τους. 

9. Να γίνουν και οι ίδιοι συγγραφείς, να γράψουν ένα παραμύθι και να το 

επενδύσουν εικαστικά.  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων και μία των 
τριών ατόμων  και τους ανατέθηκε να διερευνήσουν ερωτήματα σχετικά με την 
γένεση του παραμυθιού, τα είδη του, τα χαρακτηριστικά του, την αξία του 
καθώς και για τους παραμυθάδες και το ακροατήριο του παραμυθιού. Τα 
στοιχεία τα συγκέντρωσαν οι μαθητές μετά από έρευνα τόσο στην βιβλιοθήκη 
του σχολείου όσο και στην τοπική βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο.  

Στην πορεία τους ζητήθηκε να έρθουν σε επαφή με οικεία πρόσωπα , 
παππούδες -  γιαγιάδες και να διερευνήσουν χαρακτηριστικά του τοπικού 
παραμυθιού μέσα από την σύνταξη ενός ερωτηματολογίου. Για να μπορέσουν 
να απολαύσουν την γοητεία της αφήγησης του τοπικού παραμυθιού ήρθαμε 
σε επαφή με  ντόπιους παραμυθάδες, οι οποίοι μας αφηγήθηκαν το δικό τους 
παραμύθι σε τοποθεσίες  ιδιαίτερες από φυσική και πολιτιστική ομορφιά και 
ζητήσαμε από  τούς μαθητές να τα μεταγράψουν και να τα πλαισιώσουν 
εικαστικά. Επίσης ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν και  αυτοί και το 

δικό τους παραμύθι και να δραματοποιήσουμε  το βιβλίο του Πασχάλη  

Τσαρούχα με τίτλο «Το παραμύθι είναι…. ». 

Στα πλαίσια  υλοποίησης του προγράμματος επισκεφθήκαμε και το 
λαογραφικό μουσείο του Βελβεντού, ξεναγηθήκαμε σε αυτό και είδαμε τη 
γωνιά του παραδοσιακού σπιτιού κοντά στο τζάκι που ο παππούς ή γιαγιά 
αφηγούνταν τα δικά της παραμύθια στα παιδιά στο παρελθόν. 



 

 

 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι μαθητές ταξινόμησαν το υλικό και το 
κατέγραψαν και ένα μέλος από κάθε ομάδα ανέλαβε την ηλεκτρονική 
επεξεργασία του τελικού προϊόντος. 

Επίσης δημιούργησαν σελιδοδείκτες ως ενθύμια της εμπειρίας τους και της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 

Τέλος, τα παιδιά κατέγραψαν τις εμπειρίες  και τις εντυπώσεις τους από το 
πρόγραμμα.  

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας για τη συνεργασία τους, τους γονείς 
τους, τις κυρίες Κόζανα Ρήνα, Σκούμπα Ελένη και Νύφογλου Μαριάνθη, 
καθώς και όσους μας βοήθησαν ποικιλοτρόπως με τις πληροφορίες που μας 
έδωσαν και συνέβαλαν  στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Επίσης ευχαριστούμε και τους παρακάτω τοπικούς παραμυθάδες:  την κ. 
Βλάχου  Βαϊτσα που μας αφηγήθηκε το παραμύθι  του «Λίνου» στο  χώρο του 
Λαογραφικού  Μουσείου και υπήρξε πολύτιμη βοηθός μας στη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος. Τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο που μας 
αφηγήθηκε το παραμύθι «Οι τρεις Ορμήνιες» στο εξωκλήσι του Αγίου 
Αντωνίου και την κ. Κατσαντώνη Κικίτσα  που μας αφηγήθηκε το παραμύθι  
«Οι τρεις συμβουλές» στο μαγικό χώρο του Μύλου.  

Επιπλέον ευχαριστούμε τους μαθητές του Α2,  που συνέβαλαν με τον τρόπο 

τους στην ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τέλος, ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Κοκκινίδη για την επεξεργασία των βίντεο. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α1 ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Η Πρώτη ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει  το θέμα της Γένεσης, ιστορίας και 

εξέλιξης του παραμυθιού καθώς και τις κατηγορίες παραμυθιών. 

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει  το θέμα σχετικά με τα αφηγηματικά 

χαρακτηριστικά του παραμυθιού και το ρόλο του παραμυθά. 

Η τρίτη ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει  το θέμα σχετικά με το παιδαγωγικό  
ρόλο του παραμυθιού  και τους ήρωες  των παραμυθιών. 

Η τέταρτη ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει  το θέμα σχετικά με το παραμύθι στη 
σύγχρονη εποχή και τις πιθανές προεκτάσεις  αυτού. 



 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Κόκκινη κλωστή δεμένη 

στην ανέμη τυλιγμένη 

δωσ΄ της κλώτσο να γυρίσει  

και την καλή τη συντροφιά 

να την καλημερίσει. 

 

Οι περισσότεροι από μας έχουμε ακούσει παραμύθια, όταν ήμασταν μικροί ή 

έχουμε αφηγηθεί παραμύθια σε μικρότερους κυρίως θαυμαστές του είδους. 

Είτε ως αφηγητές είτε ως ακροατές παραμυθιού ένα είναι σίγουρο: το 

παραμύθι μπορεί να μας ταξιδέψει σε χώρους μακρινούς, να ξεπεράσει τα 

όρια της φαντασίας μας, να μας βάλει μπροστά σε διλήμματα και 

προβληματισμούς, να μας συγκινήσει, να μας μαγέψει, να μας συναρπάσει. 

Γι’ αυτούς που το αφηγούνται είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, επαφής με τους 

άλλους, ένας τρόπος να εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά 

τους, ένα μέσο να προβληματίσουν και να προβληματιστούν, να διδάξουν και 

να διδαχτούν. 

Γι’ αυτούς που αφήνονται στη μαγεία του είναι το μέσο με το οποίο ξεπερνούν 

τα όρια του παρόντος και μεταβαίνουν σ’ έναν άλλο κόσμο, σ’ έναν άλλο 

χώρο, σε άλλη χρονική στιγμή, εκεί που όλα καλά ή άσχημα καλύπτονται από 

ένα πέπλο μαγικό, μοναδικό.  

Σ’ έναν τέτοιο μαγικό κόσμο επιλέξαμε να σας ταξιδέψουμε φέτος. Με τη 

βοήθεια των μαθητών της Α΄ τάξης επιχειρήσαμε να διεισδύσουμε σ’ αυτήν 

την απέραντη μαγεία του παραμυθιού και με τα φτερά της φαντασίας  να σας 

μεταφέρουμε όλους μικρούς και μεγάλους σ’ έναν κόσμο που, αν και απλός 

και λιτός, έχει την ικανότητα όχι μόνο να μαγεύει αλλά και να διδάσκει. 

 

 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

Αδάμ Αλεξάνδρα 

Μπέτση Παρασκευή 

 

 



 

 

 

Κι αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές 

είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα.  

     (Γ. Σεφέρης) 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μέρη μακρινά και απόκοσμα, σε μέρη κοντινά και 

συνηθισμένα, ζούσε το λαϊκό παραμύθι. 

Κανείς δεν ήξερε πούθε κρατούσε η σκούφια του, γι’ αυτό κι άλλοι λέγανε πως 

γεννήθηκε από ένα όνειρο, κι άλλοι πως γεννήθηκε από μάγια. Ωστόσο, 

άγνωστος έμενε ο άνθρωπος που έκανε το όνειρο, άφαντη η μάγισσα που 

έκανε τα μάγια. 

Κι επειδή χιλιάδες χρόνια περνούσαν και το λαϊκό παραμύθι ήταν πάντα 

ζωντανό και λαχταριστό, όπως την πρώτη μέρα, οι σοφοί, κάποια στιγμή, 

ενδιαφέρθηκαν κι έψαξαν για να βρουν τα συστατικά της απαράμιλλης 

αντοχής του. Και είπαν πως είχε, μάλλον, γεννηθεί από το δάκρυ μιας 

πεντάμορφης, στον κήπο όπου αναβλύζει το αθάνατο νερό, ακριβώς κάτω 

από τη μηλιά με τα χρυσά μήλα της ζωής, την ώρα που το ουράνιο τόξο 

ξεσκόνιζε τα φτερά του. 

Άπλωσαν λοιπόν οι σοφοί τους λεπτομερέστερους οδικούς χάρτες, πήραν 

πληροφορίες από δορυφόρους, αναλύσανε τη μοριακή δομή του και 

άπλωσαν δίχτυα και συγκέντρωσαν πλούσια δεδομένα… Αλλά όσο αυτοί 

ερευνούσαν και πειραματίζονταν, το λαϊκό παραμύθι αδυνάτιζε, έλιωνε και 

κλείστηκε στον εαυτό του – πράγμα που δυσκόλευε τη μελέτη, γιατί δεν ήταν 

πια ορατές οι ζωτικές λειτουργίες του. 

Εν τω μεταξύ, ο κόσμος έμαθε και συνήθιζε να ζει χωρίς αυτό, γιατί, αν και 

τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από τη συνήθεια, όμως και τίποτα δεν 

ανατρέπεται τόσο εύκολα όσο μια συνήθεια από την άλλη.  

Κι όσοι δεν το είχαν γνωρίσει, δεν ήξεραν τι έχαναν και δε λυπούνταν. 

Να όμως που κάποιοι μοναχικοί ταξιδευτές, πού και πού, έβρισκαν μια κρυφή 

νεροσυρμή από αθάνατο νερό, κάποια ξεχασμένα χρυσόμηλα, ένα 

μαργαριταρένιο δάκρυ, ένα κόκκινο φτερό – για να γράφουν βέβαια… (Πετάνε 

μόνο τα λόγια).  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

«Αφόντας ανταμώθηκαν το ψέμα κι η αλήθεια,  

Στης γης τη σφαίρα επλήθυναν τα τόσα παραμύθια» 

Βηλαράς 

 

Γένεση, ιστορία και εξέλιξη του παραμυθιού 

«Όσα μύθια, τόσ’ αλήθεια…» 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Παραμύθι… .μαγικός χώρος για νοητικές περιπλανήσεις, “ μια διήγηση … 
απίθανου και απίστευτου περιεχομένου… δημιουργημένη με ποιητική 
φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από το κόσμο του μαγικού, μιαν ιστορία του 
θαύματος, που δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγματικής ζωής, και την 
ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί, έστω και αν δεν την θεωρούν 
πιστευτή”. 
Το παραμύθι σύμφωνα με τη λαογραφία είναι μια φανταστική ιστορία, που 
διαθέτει έντονα τα στοιχεία του μαγικού, του υπερφυσικού και του απίθανου. 
Συνήθως έχει πρωταγωνιστές υπεράνθρωπα όντα (όπως γίγαντες, δράκους, 
νεράιδες, κ.ά.), αλλά και πρόσωπα ικανά μέσω μαγικών αντικειμένων ή 
προσωπικής δύναμης για υπεράνθρωπα κατορθώματα.  
Αινιγματική είναι εξάλλου η ίδια η κατασκευή της λέξης παραμύθι: παρηγοριά, 
από το παραμυθία, που σημαίνει ότι πρόκειται και για ψέματα και για αλήθεια 
ταυτόχρονα. Παραπαίδι του μύθου, από το παρά και μύθος, λέξη που 
εξακολουθεί ωστόσο να σημαίνει μέχρι σήμερα αφήγηση, ιστορία φανταστική 
κι αληθινή συγχρόνως. 
Το παραμύθι ξεκινά από την ηρεμία ή μάλλον από μία παγιωμένη κατάσταση 
ανάγκης και καταλήγει πάλι στην ηρεμία, στην πλήρωση της ανάγκης, αφού 
όμως ενδιάμεσα έχει κυριαρχηθεί από υπεράνθρωπη δράση και κίνηση για να 
κατανικηθούν τα εμπόδια. Μέσα στο παραμύθι δε χάνεται κανείς σε 
λεπτομερείς περιγραφές προσώπων ή πραγμάτων, ένας σύντομος 
χαρακτηρισμός αρκεί.   
Όλα θεωρούνται γνωστά – και είναι γνωστά – είτε απ’ την υλική, είτε απ’ τη 
μυθολογική, μα ζωντανή πραγματικότητα. Γι’ αυτό και το πραγματικό με το 
υπερφυσικό συσχετίζονται και συνυπάρχουν σαν κάτι το απόλυτα 
συνηθισμένο. Απ’ την άποψη αυτή η ατμόσφαιρα πολλών παραμυθιών μάς 
θυμίζει έντονα τα ομηρικά έπη και την Παλαιά Διαθήκη: Ιερά κείμενα και τα 
δυο, καταγραφείς εποχών βαθιάς πίστης. Χρειάζεται να είναι μεγάλη 
ψυχολογικά η εποχή για ν’ ανθίσει σ’ ένα λαό το παραμύθι. Και τέτοιες είναι οι 
εποχές των στερήσεων και της καρτερίας. 
Στο παραμύθι οι καταστάσεις και τα πρόσωπα είναι τραβηγμένα στα άκρα. 

Όλα είναι δυνατό να συμβούν και να κατορθωθούν — αδύνατο δεν υπάρχει. 

Οι ήρωες εδώ είναι ή πολύ όμορφοι ή πολύ άσκημοι ή πολύ φτωχοί ή πολύ 

πλούσιοι ή πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Μέσες και συνηθισμένες περιπτώσεις 

στα κυρίως παραμύθια σπανίζουν ή μάλλον δεν υπάρχουν.   

 

 



 

 

 

Παραμύθια λέγονται από την εποχή 

που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. 

Γιατί το παραμύθι μπορούσε να 

διαδοθεί και να ενσωματωθεί στην  
 

 κουλτούρα ενός λαού. Δεν υπάρχει λαός που να μην έχει παραμύθια, 
προφορικά ή γραπτά. Eιδικά το προφορικό παραμύθι, το λαϊκό, όπως το 
ονομάζουμε, είναι πανάρχαιο και οικουμενικό. Μέσα από αυτό επικοινωνούν 
οι λαοί και μεταδίδονται οι πολιτισμοί. Το λαϊκό παραμύθι είναι διήγηση 
φανταστική που κινείται στον κόσμο του υπερφυσικού και του μαγικού και έχει 
σκοπό του να ευχαριστήσει όσους το ακούνε. 
Tο λαϊκό παραμύθι δεν αναφέρεται σε ορισμένα πρόσωπα ή σε συγκεκριμένο 

τόπο και χρόνο, αλλά εκτυλίσσεται ≪μια φορά κι έναν καιρό≫, ≪κάποτε σ' 
ένα τόπο≫ ή ≪σε ένα μακρινό βασίλειο≫, οι ήρωες έχουν ονόματα 
συμβολικά προερχόμενα από φανερές ιδιότητές τους ή ενδυματολογικές.  

 

“Πέσανε διαμάντια, 
πέσανε μπριλάντια, 
πέσανε φλουριά! 
Πέφτει κι ένα καρύδι, 
το σπάζω! Τι να δω; 
Τούτο το παραμύθι που τώρα θα σας πω” 

Γένεση 

 

Το παραμύθι, «το αγαπημένο παιδί του προφορικού λόγου», 

γεννήθηκε παράλληλα με το τραγούδι κατά τη νηπιακή ηλικία 

της ανθρωπότητας. Και για πολλούς αιώνες ζει και διαδίδεται 

με τη στοματική παράδοση, από γενιά σε γενιά, από τόπο σε 

τόπο και πολλές φορές από λαό σε λαό. Υφίσταται τις 

προσθαφαιρέσεις κυρίως στο λεξιλόγιο και κάποτε στο 

περιεχόμενο, κρατώντας όμως τη μυθική του διάσταση και το 

βασικό θεματικό πυρήνα. 

Η γένεση του παραμυθιού είναι ένα αρκετά πολύπλοκο αλλά 
παράλληλα και σημαντικό ερώτημα το οποίο εμφανίστηκε στο 
προσκήνιο μέσα από επιστημονικές μελέτες του παραμυθιού 
που αφορούσαν στην γέννησή του. Κατά καιρούς 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέτες πάνω στις οποίες 
διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες θεωρίες. Σύμφωνα με Άγγλους 
μελετητές, η αρχαιότερη καταγεγραμμένη ιστορία που έχει 
βρεθεί μέχρι σήμερα, χρονολογείται τον 6ο αιώνα περίπου και  

είναι ένας μύθος του Αισώπου. Όμως, ο κοινός πρόγονος όλων αυτών των 

παιδικών ιστοριών πρέπει να αναζητηθεί και να εμβαθύνουμε ακόμα πιο πίσω 

στο χρόνο. Το πρώτο παραμύθι χρονολογείται ιστορικά από τα αρχαία 

χρόνια. Τα παιδιά άκουγαν παραμύθια των μαμάδων και των γιαγιάδων τα 

οποία αποτελούσαν συχνά δημιουργήματα των ιδίων και είχαν ως σκοπό να 



 

 

 

αποκοιμηθεί το παιδί ευκολότερα. Στην αρχαία Αθήνα μητέρες και τροφοί 

τραγουδούσαν στο παιδί νανουρίσματα και τραγουδάκια. Επίσης, όταν τα 

παιδιά έφταναν στην κατάλληλη ηλικία να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που 

άκουγαν, τους διηγούνταν ιστορίες που σχετίζονταν με την παράδοση και τα 

έθιμα του τόπου. 

                                 

Αρχαία ελληνικά παραμύθια 
 Όλοι μας θέτουμε συχνά το ερώτημα αν όντως στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν 
γνήσια παραμύθια. Η απάντηση που παίρνουμε τις περισσότερες φορές είναι 
πως στους παλαιότερους Έλληνες τα παραμύθια ήταν άγνωστα. Οι 
παλαιότερες γενιές, δεν ήθελαν να πιστέψουν πως οι πρόγονοί μας, ένας 

τόσο σπουδαίος λαός, έχανε τον καιρό του ακούγοντας ≪ανόητα≫ 
παραμύθια, ας ήταν και στα παιδικά τους χρόνια. 
Υποστήριζαν πως από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, απουσίαζε η παιδική 
αφέλεια, έλειπε η παιδική φαντασία, για να αντιμετωπίσουν με το δικό της 
τρόπο την ποικιλία της φύσης και της ανθρώπινης κοινωνίας. Όμως, πώς 

είναι δυνατόν οι Έλληνες, ένας λαός ≪μεσογειακός≫, ≪εξωστρεφής≫ , 
λογάς, με τόση φαντασία και εκφραστική δύναμη, να μην ξέρει το παραμύθι; 
Πώς τότε οι μανάδες κοίμιζαν τα παιδιά τους; Πώς τα παρηγορούσαν, όταν 
έπεφταν και έκλαιγαν; Πώς τα κρατούσαν ήσυχα στο σπίτι, όταν έβρεχε και 
δεν μπορούσαν να βγουν έξω στην αυλή να παίξουν; Σε περιοχές όπου η 
ακτινοβολία του έντεχνου προσωπικού λόγου δεν έφτανε ποτέ ή έφτανε 
δύσκολα, μπορούμε να πιστέψουμε πως τα παιδιά τα έπαιρνε ο ύπνος χωρίς 
παραμύθια, τραγούδια και νανουρίσματα; Ούτε από τα δημοτικά τραγούδια 
των παλιών Ελλήνων μας σώθηκε κανένα δείγμα. Να πιστέψουμε πως και σ’ 
αυτό ξεχώρισαν οι Έλληνες από τα άλλα έθνη και ότι ούτε το λαϊκό τραγούδι 
γνώρισαν ποτέ; Αυτό που πραγματικά γνωρίζουμε από την αρχαία Ελλάδα 
είναι ο προσωπικός έντεχνος λόγος, ο λόγος του Ομήρου, του Αισχύλου, του 
Ηρόδοτου όχι ο έντεχνος λαϊκός λόγος. Eίναι αλήθεια πως από τον λαϊκό λόγο 
δεν μας σώθηκε σχεδόν τίποτα, καθώς οι λόγιοι εκείνων των χρόνων 
περιφρονούσαν τα προϊόντα του λαϊκού λόγου και δεν νοιάζονταν να τα 
καταγράψουν και να τα μελετήσουν όπως γίνεται σήμερα.  
 
Το παραμύθι στην πραγματικότητα δεν έλειψε από την αρχαία Ελλάδα όπως 
υποστηρίζουν πολλοί. 
Υπάρχουν μαρτυρίες, ελάχιστες είναι η αλήθεια, ότι στοιχεία παραμυθιών 
υπήρχαν και στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων. Δεν υπήρχε βέβαια στην 
αρχαία Ελλάδα ειδικός όρος για το παραμύθι, αλλά δύο γενικές λέξεις : 

≪λόγοι≫ και ≪μύθοι≫. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι η αναφορά σε 
≪μύθους≫ στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, στην πλατωνική Πολιτεία κλπ. είναι 
αναφορά σε παραμύθια. Ο μύθος σήμαινε παραμύθι. Εξάλλου, στην επώνυμη 
ηρωική παράδοση (Όμηρος κλπ.) υπάρχουν πλήθος παραμυθικά στοιχεία 



 

 

 

π.χ. το άλογο Πήγασος στην ιστορία του Βελλερεφόντη. Πολλά παραμυθικά 
στοιχεία υπάρχουν και στην Αργοναυτική Εκστρατεία, ο πυρήνας της οποίας  
δεν ήταν παρά ένα παραμύθι. Η ιστορία του Μελέαγρου, του 
νέου που κρέμεται από ένα δαυλό, ξεκίνησε επίσης από ένα 
παραμύθι. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το παραμύθι 
υπήρχε με κάποια μορφή και στην αρχαία Ελλάδα και 

αναφερόταν ως ≪μύθος≫. 
Ακόμα, εκείνα τα χρόνια κυριαρχούσε η ιδέα πως από την 

στιγμή που μια ιστορία θα αποκτήσει ονόματα προσώπων 

και θα τοποθετηθεί μέσα στο χώρο και τον χρόνο, αλλάζει 

χαρακτήρα και από παραμύθι γίνεται παράδοση, και ας μην 

αλλάζει περιεχόμενο. Για εκείνους δηλαδή το παραμύθι ήταν 

ανώνυμο. Αξίζει να αναφερθούμε πως υπάρχουν σημαντικά 

πρόσωπα των μύθων, των παραμυθιών δηλαδή εκείνης της 

εποχής,  που πλέον αποτελούν σήμερα πολύ σημαντική 

παράδοση για τον πολιτισμό μας καθώς μέχρι και σήμερα 

είναι διαδεδομένα και γνωστά σε όλους. Η γριά, αποτελεί 

σταθερό στοιχείο του παραμυθιού και συχνά η πολύξερη και  
 

παμπόνηρη. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε το παραμύθι της κακής μητριάς, αλλά 

επίσης και της καλής ≪μαγικής≫ νεράιδας.  

Τα αρχαία ελληνικά παραμύθια – εκτός της μυθολογίας που αποτελεί μία 
ξεχωριστή κατηγορία από μόνη της- αρχίζουν να καταγράφονται κυρίως με 
τον Αίσωπο. 
Οι μύθοι του Αισώπου ήταν 359. Οι γνωστοί μύθοι,  γιατί πολλοί λένε ότι είναι 
περισσότεροι. Ήταν άσχημος και καμπούρης. Ταξίδεψε πολύ στην ανατολή 
και στην Αίγυπτο. Πιθανόν να είχε επαφές με τους επτά σοφούς. Υπήρξε 
γνωστός στον αρχαίο κόσμο. Αναφέρεται από τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα και 
άλλους και χωρίς αμφιβολία ήταν ένας φιλόσοφος και παρατηρητής της 
ανθρώπινης φύσης και της κοινωνίας. Θεωρήθηκε πατέρας της μυθογραφίας. 
Ο Αίσωπος διατύπωνε -με τρόπο προσιτό στη λαϊκή νοημοσύνη- ηθικές, 
πολιτικές και κοινωνικές εμπειρίες. Τους ρόλους των πρωταγωνιστών του 
παίζουν ανθρώπινοι χαρακτήρες και, κυρίως, ζώα που στην εποχή που 
διαδραματίζονται οι μύθοι είχαν λαλιά και νου. Πολλές παροιμίες που 
θεωρούνται αποστάγματα της λαϊκής σοφίας οφείλονται στους μύθους του 
Αισώπου. Είναι ιδιαίτερα παραστατικοί, διασκεδαστικοί και εύστοχοι και 
κατάλληλοι για ενήλικες αλλά κυρίως για παιδιά.  
Το πάθημα του λύκου, Ο Γάτος και τα ποντίκια, Οι οδοιπόροι και το τσεκούρι, 
Το μεγάλο κατόρθωμα, Ο Δουλευτάρης κι ο Ακαμάτης, Το λιοντάρι, ο 
Προμηθέας κι ο ελέφαντας, Το Άλογο, το Βόδι, ο Σκύλος και ο Άνθρωπος, Ο  
Γάιδαρος και το αλάτι, Η Χελώνα που ήθελε να πετάξει, Ο Κάβουρας κι η 
Αλεπού, Το Λιοντάρι και το Ποντίκι, Το Λιοντάρι, ο Κυνηγός και ο Λοτόμος, Η 
γυναίκα και οι δουλειές, Ο Γεωργός και τα Παιδιά του Ο Βοριάς κι ο Ήλιου και 
άλλα, είναι μερικοί από αυτούς. 
 

 
 



 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού 

 

(…)Το παραμύθι ουσιαστικά δομείται γύρω από το 
αρχετυπικό σχήμα του καλού και του κακού, στο οποίο 
προσωρινά υπερτερεί το κακό, για να νικήσει τελικά το καλό. 
 Ο ηθικός χαρακτήρας του είναι ευδιάκριτος, γιατί πηγάζει 
από την ηθική συνείδηση του λαού, παραμένει όμως 
βασικότερος στόχος του παραμυθιού η τέρψη και η 
ψυχαγωγία μέσα από την αφήγηση. 
Οι συγκρούσεις και η δράση αφθονούν στα παραμύθια. Η 
φύση της προφορικής παράδοσης τους προσδίδει ένα 
προστακτικό χαρακτήρα και οι ήρωες μεταφέρονται γρήγορα 
στη δράση και αυτό συμβαίνει από τις πρώτες γραμμές του 
παραμυθιού. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες, 
που αντιπροσωπεύουν το καλό και στους ήρωες που 
αντιπροσωπεύουν το κακό είναι εντελώς τυπικές στα 
παραμύθια. Η δράση που παρατηρείται στα παραμύθια 
έχει επισύρει την προσοχή πολλών μελετητών Όλα τα 
παραμύθια έχουν όμοιο τέλος, όπως και αρχή και πλοκή. 

 
H δομή του παραμυθιού 
Tα παραμύθια οργανώνονται ουσιαστικά σε τρία βασικά μέρη: 

α) Σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση, π.χ. ≪αρχή του παραμυθιού, καλημέρα 

της αφεντιάς σας≫ ή ≪παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ρεβίθι≫. 
β) H διήγηση, δηλαδή το κύριο μέρος του παραμυθιού 

γ) Το τέλος, που είναι τυπικό, π.χ. ≪κι έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα≫. 

 
 Ο χρόνος του μύθου 
Όλες οι αρχικές φράσεις μεταφέρουν την ιστορία σε 
μια χρονική εποχή και σε μια κατάσταση όπου τα 
γεγονότα δεν ελέγχονται πια και έτσι τα συνηθισμένα 
πρότυπα εξαφανίζονται ή χάνουν την αξία τους.  

[...] η υπόθεση εκτυλίσσεται σε έναν απροσδιόριστο 
παρελθοντικό χρόνο, “μια φορά κι έναν καιρό” [...] 
Συχνά κατά την διάρκεια της αφήγησης, ή ακόμη και 
στο τέλος της, ο αφηγητής χρησιμοποιεί τυπικές 
φράσεις που αποβλέπουν στο να κρατήσουν τον 
ακροατή στον μη πραγματικό χρόνο, ή μάλλον να 
επισημάνουν ότι οι δύο χρόνοι ταυτίζονται (Πέρασα 
και' γω από κει κι είχα παπούτσια από χαρτί”). 
Συνηθέστερα όμως, και πάλι με τη βοήθεια τυπικών 
φράσεων, κλείνεται η πόρτα του μαγικού χρόνου και 
συντελείται η επιστροφή στον πραγματικό. “Μήδ' εγώ 
ήμουν εκεί, μήδε σεις να το πιστέψετε” [...]   

 

Οι αφηγήσεις είναι άχρονες και, ιδίως στα μαγικά παραμύθια ο χρόνος συχνά 
ακινητοποιείται. Π.χ. Οι ήρωες ξυπνούν ύστερα από πολλά χρόνια ύπνου, 



 

 

 

αλλά ο ύπνος τους είναι σαν να μην είχε διάρκεια και οι ίδιοι βρίσκονται στην 
κατάσταση που ήταν πριν αποκοιμηθούν· ύστερα από χρόνια ταλαιπωρίας ο 
ήρωας επιστρέφει νέος και ακμαίος (και όχι γερασμένος, όπως ο Οδυσσέας) 
[...]Στην ουσία η έννοια του χρόνου εξαλείφεται. 

Ο χώρος του μύθου 

Ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα δρώμενα του παραμυθιού είναι και αυτός 
μακρινός, απροσδιόριστος και μυθώδης ”στις ίλινες, τις μπίλινες, τις 
αλαμαλακούσιες, τα μαρμαρένια τα βουνά, τους κρουσταλλένιους κάμπους”. 
Ο ήρωας μπορεί να φεύγει από τον τόπο του και να πηγαίνει σε μια άλλη 
πολιτεία, σε έναν ξένο τόπο, αλλά το παραμύθι αρκείται σε αυτήν την αόριστη 
αναφορά, χωρίς να περιγράφει ούτε την πατρίδα του ήρωα ούτε τον ξένο 
τόπο, και χωρίς κανενός είδους ρεαλιστική αναφορά στην απόσταση που 
χωρίζει τα δύο μέρη. “Στο μαγικό παραμύθι ο χώρος παρουσιάζεται με διπλό 
ρόλο: από το ένα μέρος υπάρχει στην αφήγηση, είναι ένα στοιχείο απόλυτα 
αναπόσπαστο από την σύνθεση· από το άλλο μέρος είναι σαν να μην 
υπάρχει”. Ακόμη και μετά την εκκοσμίκευση των παραμυθιών, οι αφηγητές 
εστιάζουν κατά κύριο λόγο την προσοχή τους στην πλοκή του παραμυθιού και 
στα δρώμενα, και όχι στην περιγραφή του τόπου ή του χώρου όπου αυτά 
συντελέστηκαν. Η συχνή αναφορά σε “παλάτια” και “πύργους” αποτελεί 
αόριστη αναφορά χωρίς περαιτέρω περιγραφή· π.χ. στην “Άτυχη 
βασιλοπούλα”, “ο βασιλιάς εβουλήθη να κάμει των κορών του τρία παλάτια 
[...] ”  

 

 

Οι ήρωες των παραμυθιών 

Οι ήρωες συνήθως στα παραμύθια είναι κακοί βασιλιάδες, βασίλισσες, 

μητριές, ξωτικά, νεράιδες και μάγισσες που όλοι ζουν στο χώρο της 

φαντασίας. Επίσης συχνά συμμετέχουν ζώα με υπερφυσικές δυνάμεις όπως 

η ομιλία. Αυτοί οι ήρωες αποκτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά που άλλοτε 

είναι καλά και άλλοτε μη ηθικά. Μέσα στα παραμύθια το καλό και το κακό 

συνυπάρχει όπως και στην πραγματική έκβαση της ζωής.  

Επίσης το παραμύθι λειτουργεί και σε έναν χώρο μαγείας, ελεύθερο από τα 

όρια του χρόνου, μέσα στον οποίο βλέπουμε τις καλές μάγισσες να υπάρχουν 

για να βοηθούν αυτούς που τις έχουν ανάγκη, που πιστεύουν σε αυτές και 

ζητούν τη βοήθειά τους, αλλά και τις κακές μάγισσες, οι οποίες απειλούν τον 

ήρωα και προσπαθούν να του δημιουργήσουν πρόβλημα.  



 

 

 

Παράλληλα όλοι οι ήρωες στο παραμύθι είτε είναι άνθρωποι, πουλιά, ζώα 

έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εξωτερική τους μορφή χωρίς όμως να 

χάσουν την αρχική τους ταυτότητα. 

Ακόμη και τα φυσικά στοιχεία, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα, το νερό και τα 

δένδρα μπορούν να έχουν κάποια υπερφυσική δύναμη. Το παραμύθι έχει μια 

ρομαντική και συγκινησιακή γοητεία, ασχολείται με τις εμπειρίες ενός κάθε 

φορά ατόμου, που διαθέτει τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να 

ταυτιστεί με τον ακροατή ή τον αναγνώστη. 

Οι ήρωες των μαγικών παραμυθιών δίνουν πολύτιμες στάσεις ζωής, καθώς 

δε δειλιάζουν ποτέ και δεν κάνουν πίσω σ’ όσους δράκους και θεριά τους 

δημιουργήσουν εμπόδια στο δρόμο τους και σταθούν απέναντί τους 

απειλητικά. 

Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι το παραμύθι και οι ήρωές του έχουν μεγάλη 

συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην αγωγή, στην 

κοινωνική συμπεριφορά και στη συναισθηματική ωρίμαση των παιδιών. 

Αρχικά τα παραμύθια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού, αφού εμπεριέχονται σε αυτά στοιχεία και 

χαρακτήρες με τα οποία το παιδί ταυτίζεται.  

Μέσω των παραμυθιών κατανοούνται οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων πιο 

εύκολα και αναπτύσσεται ο σεβασμός προς τους γονείς, γιατί τα παραμύθια 

προβάλλουν τις αρετές τους και διδάσκεται έτσι η αγάπη και η φροντίδα της 

οικογένειας.  

Τέλος, το παιδί αποκτά κοινωνικά ιδανικά και πρότυπα για ιδανική 

συμπεριφορά. Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, γενικότερα το παραμύθι 

συμβάλλει στην καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. Το παιδί αποκτά ψυχική 

δύναμη, αυτοπεποίθηση και τόλμη για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. 

Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες και μαθαίνουν να 

αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες που θα τους εμφανιστούν 

ίσως στη ζωή τους. Τα παραμύθια βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν 

εμπειρίες, κεντρίζουν τη φαντασία τους, αναπτύσσουν τη σκέψη τους, τα 

διαπαιδαγωγούν ηθικά και θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους 

                             

 

 



 

 

 

Κατηγορίες παραμυθιών 

Η μελέτη του παραμυθιού οδήγησε στην ένταξή τους σε κατηγορίες. Σύμφωνα 
με το Δ. Λουκάτο, τα ελληνικά παραμύθια χωρίζονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 

1) μαγικά παραμύθια: αναφέρονται σε γίγαντες, δράκους, μάγισσες κ.λπ. με 
έντονο το μαγικό στοιχείο. 

2) διηγηματικά παραμύθια: ο κόσμος τους είναι η ανθρώπινη κοινωνία. 
Μοιάζουν πολύ με τα γνωστά μας μυθιστορήματα. 

3) θρησκευτικά ή συναξαρικά παραμύθια: εμπνέονται από τους βίους αγίων. 

4) ευτράπελα ή σατιρικά παραμύθια: Αναφέρονται σε παθήματα κουτών, 
ξεγελάσματα δράκων κ.λπ   

 

Τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού  

Ως είδος το παραμύθι ακολουθεί τρεις γενικές αρχές, προκειμένου να 
αναφερθεί στον χρόνο, στον τόπο και στα πρόσωπα, που αφορούν το 
περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα: 

 Στο παραμύθι ο χρόνος είναι αόριστος. 

 Επίσης αόριστος είναι και ο τόπος της δράσης. 

 Η δράση εκτυλίσσεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσα από την 

ανωνυμία των προσώπων. 

                       

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1908 ο δανός λαογράφος Άξελ Όλρικ (Axel Olrik) 
κατέληξε στην επισήμανση κάποιων αφηγηματικών αρχών για το παραμύθι, 
τους αποκαλούμενους επικούς νόμους: 

1. Ένα παραμύθι δεν ξεκινά με το σπουδαιότερο σημείο 
της δράσης και δεν τελειώνει απότομα. Προηγείται μια 
ήρεμη εισαγωγή, ενώ η ιστορία συνεχίζεται και μετά την 



 

 

 

κορύφωση, για να κλείσει τον κύκλο σε ένα σημείο ηρεμίας 
και σταθερότητας. 

2. Οι επαναλήψεις είναι συχνές, όχι μόνο για να δώσουν 
ένταση στην πλοκή, αλλά και για να προσδώσουν όγκο 
στην ιστορία. 

3. Την ίδια στιγμή, παρόντα στο ίδιο επεισόδιο βρίσκονται 
συνήθως μόνο δύο πρόσωπα. 

4. Οι αντίθετοι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι. 

5. Αν εμφανίζονται στον ίδιο ρόλο δύο πρόσωπα, 
πρόκειται για μικρούς και αδύνατους. Συχνά είναι δίδυμοι 
και όταν δυναμώσουν γίνονται συχνά ανταγωνιστές. 

6. Ο χειρότερος ή πλέον αδύναμος μιας ομάδας 
αποδεικνύεται στο τέλος ο καλύτερος. 

7. Οι χαρακτηρισμοί είναι απλοί: αναφέρονται μόνο οι 
ιδιότητες που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση. Δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη για τη ζωή των προσώπων εκτός 
πλοκής, 

8. Η πλοκή είναι απλή και λέγεται μία ιστορία τη φορά. 
Όταν εκτυλίσσονται παράλληλα δύο ή περισσότερα 
επεισόδια, τότε πρόκειται για λόγιο προϊόν. 

9. Όλα θίγονται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. 
Παρόμοια αντικείμενα περιγράφονται όσο γίνεται πιο 
όμοια. H ποικιλομορφία δεν επιχειρείται καν. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Καταγραφή και διάσωση λαϊκού παραμυθιού 

 

 

Στην Ελλάδα η πιο γόνιμη περίοδος από άποψη 
καταγραφής και διάσωσης του λαϊκού παραμυθιού 
θεωρείται η περίοδος των τελευταίων τριάντα χρόνων του 
19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. 

Τον Ιανουάριο του 1880 ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε 
ένα άρθρο σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό Εστία με τον 
τίτλο «Δημώδη παραμύθια» και την ένδειξη «Εν Μονάχω 
1879». Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή την έκδοση δύο 
συλλογών παραμυθιών που έγιναν από ξένους λόγιους. 

 
 

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι άκουγε παραμύθια όχι για να αποκοιμηθεί, αλλά 

για να κρατιέται ξύπνιος και προσεκτικός. Σε ένα αραβικό σχολιασμό των Χίλιων και 

μίας νυχτών, που γράφτηκε το 987 από τον Μουχάμετ Μπεν Ισχάκ, αυτός ο θρύλος 

για την αγάπη του Μεγαλέξανδρου στα παραμύθια αιτιολογεί την ύπαρξη της 

συνήθειας που έχουν οι βασιλιάδες να προσλαμβάνουν στη συνοδεία τους 

επαγγελματίες παραμυθάδες [...] το παράδειγμα του Μεγαλέξανδρου “που 

ανακούφιζε τον εαυτό του ακούγοντας τη νύχτα ιστορίες”  

 

Λογοτυπικές Ενάρξεις και Κατακλείδες Παραμυθιών 

Το παραμύθι αρχίζει και τελειώνει με φράσεις στερεότυπες, πολλές φορές 
έμμετρες κι ευτράπελες, που τονίζουν όμως με έμφαση την αοριστία του και 
την πλαστότητά του. Θαρρείς πως υπήρχε ανάγκη και υποχρέωση από τη 
μεριά του αφηγητή να γίνει η υπόμνηση για να συνέλθει και να αποκολληθεί 
το ακροατήριο από το μαγικό κόσμο στον οποίο είχε μεταφερθεί και μπλέξει.   

“Πέσανε διαμάντια, 
πέσανε μπριλάντια, 
πέσανε φλουριά! 
Πέφτει κι ένα καρύδι, 
το σπάζω! Τι να δω; 
Τούτο το παραμύθι που τώρα θα σας πω” 

Αυτός ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουν τα παραμύθια, υποδεικνύει ότι όσα 
ακολουθούν δεν αφορούν το εδώ και το τώρα που ξέρουμε. Η ηθελημένη 
ασάφεια στην αρχή του παραμυθιού συμβολίζει ότι αφήνουμε το 
συγκεκριμένο κόσμο της συνηθισμένης πραγματικότητας. 



 

 

 

Λογοτυπικές Ενάρξεις 

“Μια φορά κι έναν καιρό” 

“Σε μια μακρινή χώρα”, 

“Πριν από πολλά, πολλά χρόνια” 

“Την εποχή που τα ζώα μιλούσαν ακόμα” 

“Μια φορά κι ένα καιρό, σ' ένα παλιό κάστρο μέσα σ' ένα μεγάλο και 
πυκνό δάσος” 

“Κόκκινη κλωστή βαμμένη/κλωσμένη, 
στην ανέμη τυλιγμένη, 
δώστ' της κλότσο/μπάτσο να γυρίσει, 
παραμύθι ν' αρχινήσει 
και την καλή μας συντροφιά 
να την καλησπερίσει. 
Αρχή του παραμυθιού. 
Καλησπέρα της αφεντιά σας” 

Τερερέν Πετετέν… 
Κατσίκα γέννησεν τ’ αυγά και όρνιθα τα ρίφια, 
στον πετεινόν εφόρτωσαν σαράντα κολοκύθια, 
σουτσά άβγαλεν τραντάφυλλα, τριανταφυλλιά τα λύθια, 
ας αφήκουμε τα ψέματα να πιάσουμεν τ’ αλήθεια. 

“Να σας πω' να παραμύθι, 
το κουκί και το ρεβίθι. 
Παραμύθι μύθαρος, 
κούκος και ρεβίθαρος. 
Μια φορά κι ένα ζαμάνι 
είχαν Τούρκοι Ραμαζάνι, 
και μαλώναν οι Έβραίοι 
για' να ψάρι, για' να χέλι, 
για' να κούτρουλο κοπέλι. 
Μια φορά κι ένα καιρό 
μπήκ' η γάτα στο χορό 
και δε χόρεψε καλά 
και της κόψαν την ουρά.”  

“Παραμύθι μύθι, 
το κουκί και το ρεβίθι. 
Εμαλώναν οι Εβραίοι 
για' να ψάρι, για' να χέλι, 
για' να κόκκινο τσεμπέρι. 
“Δώσ μου κόρη το σπαθί σου, 
για να κόψω την ακρίδα, 



 

 

 

τη χρυσή μου πουμπερίδα”. 
Στο γιαλό την πέταξα, 
τίποτα δεν έκανα. 
Από κάτω απ' το κοτρόνι 
Τούρκος και Ρωμιός μαλώνει· 
το Ρωμιό τον λένε Γιάννη 
και τον Τούρκο Σουλεϊμάνη.”  

“Να σε πω' να παραμύθι 
παραμύθι μύθαρος 
κι η κοιλιά του πίθαρος”  

“Μύθι μύθι μυθικό, 
του παπά τ' αρχοντικό. 
Να σε πω' να παραμύθι 
το κουκί και το ροβίθι 
και του Φράγκου το κορίτσι. 
Ανεβαίνει στη συκιά 
και πατεί στην καρυδιά 
και φωνάζει “Χούι, χούι!” 
και κανείς δεν το ακούει. 
Ως να τ' ακούσ' η μάνα του 
κι η σκύλα αδελφή του, 
επρόφθασε ο άγγελος 
και πήρε την ψυχή του”  

“Αρχή του παραμυθιού 
Βούβες κι όλο αυτιά” 

Λογοτυπικές Κατακλείδες 

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

Ας μην ξεχνάμε ότι τα παραμύθια λέγονταν στο πλαίσιο περιστάσεων στις 
οποίες η ατμόσφαιρα ήταν ούτως ή άλλως χαλαρή και ευχάριστη.  Η πρόθεση 
του παραμυθά να κλείσει την αφήγησή του σε κλίμα ευθυμίας είναι πρόδηλη 
και στην κατακλείδα.  

Καθώς το σώμα τους έδινε ζωή και ύπαρξη στα παραμύθια, η παράδοση τους 
επέτρεπε να τοποθετηθούν και οι ίδιοι σωματικά μέσα στο παραμύθι τους. 
Αυτό συνέβαινε κατά κανόνα στο τέλος του παραμυθιού. 

 “Ηπήγα κι εγώ στο γάμο και μου δώκανε μια με την κουτάλα 
κι ακόμα στέκεται τι σημάδι” 

 “Ήμουνα κι εγώ εκεί και με κέρασε του βασιλιά η γυναίκα 
τρεις χρυσές κούπες κρασί” 

 “Εκάμανε γάμους και χαρές 
και ξεφάντωσες καλές 



 

 

 

και μου δώσανε κι εμένα ένα κουλούρι 
και μου το'φαγε ο σκύλος ο κουντούρης!”  

‘Ψέματα κι αλήθεια 
Έτσι είν΄ τα παραμύθια!’ 

‘Αν είν΄ αλήθεια πίστεψέ το!’’ 

‘Μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε! 

‘Α!  ίντα γελάτε; Όλα τα παραμύθια είναι γενόμενα δεν είναι 
ψωματικά!’ 

Ήμαν κι εγώ εκεί κι έκανα σεριάνι! 

"Κι ήμουνα κι εγώ εκεί κι είχα παπούτσια από χαρτί. από πάνω 
κόκκινα κι από κάτω κόσκινα"  

“Ζήσαν καλά περίκαλα 
και εμείς εδώ καλύτερα”  

‘ήμουνα κι εγώ εκεί 
κι έφαγα μια σούβλα φακή 
κι όσο περνάει στη σούβλα η φακή 
τόσο να πιστέψετε κι εσείς την ιστορία αυτή.’ 

“Να το κοντολοούμεν, 
κι η νύχτα' ναιμ μικρή, και τα παιδιά νυστάζου 
Άλλοι σούνται κι άλλοι ξούνται, 
κι άλλοι κούπ' ανάσκελα κοιμούνται”  

“Ήμ' να και' γω κει. 
Με δόκανα τρία μήλα. 
Το ένα το πήρα εγώ, 
το ένα το δόκανα τομπαραμυθιάρ' 
και τ' άλλο κείνον που λέγ' το παραμύθ'.”  

“Τέλος του παραμυθιού μας. 
Πάρτε σεις τα πίτουρα κι εγώ τ' αλεύρια”  

“Και τρώγαν και πίναν 
και μας δεν μας εδίναν”  

‘Παραμύθι ήξερα, παραμύθι είπα. 
Δεν ξέρω πως έκαμα, αλλά δεν σας γέλασα”  

“Είπα γω πολλά και σώνει. 
Καληνύχτα σας, γειτόνοι!”  



 

 

 

Μια πολύ ποιητική και πνευματική κατάληξη χρησιμοποιούν οι Αρμένηδες 
προκαλώντας το κοινό τους να σκεφτεί το συμβολισμό των ιστοριών. 

“Τρία μήλα πέσαν από τον ουρανό: 
ένα για αυτόν που είπε την ιστορία, 
ένα για αυτόν που την άκουσε 
και ένα για αυτόν που την κατάλαβε” 

Η φράση αυτή έχει εμπνεύσει ορισμένους νέους παραμυθάδες στη Γαλλία και 
την Αγγλία που τη χρησιμοποιούν σαν εισαγωγή για να εμπλέξουν ενεργητικά 
το κοινό τους στη διαδικασία της ακρόασης του προφορικού λόγου. Τη φράση 
αυτή χρησιμοποιούν παραλλαγμένη και σήμερα κάποιοι παραμυθάδες, σαν 
εισαγωγή στις αφηγήσεις τους και πετούν ένα αόρατο μήλο προς το κοινό που 
προσπαθεί να το πιάσει, εμπλέκοντας το έτσι και σωματικά στη διαδικασία της 
αφήγησης. 

”'Εκαμαν τρία κουλούρια και έδωσαν ένα του Σταμάτη, ένα του 
παραμυθά και ένα εκείνου που το έλεγε”. 

Ησυχία!! 

”Το παραμύθι άμα αρχίσει έχει και σκασμό” 

 

“Αρχή του παραμυθιού, βούβες κι όλο αυτιά” 

Στη Σκύρο έλεγε: 

“Για να μην τα πολυλογούμε, 
Γιατί κι η νύχτα είναι μικρή και τα παιδιά νυστάζουν, 
κι άλλα σειώνται κι άλλα ξυώνται 
κι άλλα πρίμυτα κοιμώνται [...] ”  

Το κοινό γίνεται αφηγητής 

Στην Κορσική λένε: 

“Παραμύθι, παραμυθάκι, πες το, το δικό σου. 
Το δικό μου τέλειωσε”. 

Και στο Μεξικό λένε ένα άλλο: 

“Μπήκα από ένα τρύπιο καλάμι και βγήκα από ένα άλλο 
τελείωσε το παραμύθι και πές μου εσύ ένα άλλο”  

Στην Ελλάδα συχνά  χρησιμοποιούν το δίστιχο: 



 

 

 

“είπαμε πολλά και σώνει, 
ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι”. 

Ανταλλαγή τυπικών φράσεων στην έναρξη και τη λήξη 

Στην Ελλάδα ο Μυκονιάτης αφηγητής είχε στιχάκι που περιλάμβανε απόκριση 
του κοινού για να υπενθυμίσει την αμοιβαιότητα που υπήρχε ανάμεσα σε 
κοινό και παραμυθά: 

“Αφηγητής:        Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
   στην ανέμη τυλιγμένη 
   δως' της κλώτσο να γυρίσει 
   παραμύθι ν' αρχινίσει. 
   Παραμύθι μύθαρος κι η κοιλιά σας πίθαρος. 
Κοινό:   Γιάντα να' ναι πίθαρος; 
Αφηγητής:  Μα για να χωρέσει τα ψέματα που θα σας επώ!” 

 

Ποιήματα για τα παραμύθια  

 

Στου παππού τα γόνατα  

 

Τα εγγονάκια ακουμπισμένα  

στου παππού την αγκαλιά  

τ’ άσπρα γένια του χαϊδεύουν  

με χαρές και με φιλιά ,  

για να πει το παραμύθι ,  

το κουκί και το ρεβίθι .  
 

Κι ο παππούς με τη σειρά του  

λέει στα καλά παιδιά του .  

«Παραμύθι , μύθι , μύθι  

το κουκί και το ρεβίθι ,  

εμαλώνανε στη βρύση . 

Πέρασε και η φακή και τα βάζει φυλακή .  

Μα η φάβα της φωνάζει : 

-        Φακή , βγάλ’ τα δεν πειράζει » . 
 



 

 

 

 
 

 

Το κουκί και το ρεβίθι 

 

Στο δικό μας τον καιρό 

λεν αλλιώς το παραμύθι 

« το κουκί και το ρεβίθι » 

στα σημερινά παιδιά . 
 

«Πύραυλος είν’ το κουκί 

αστροναύτης το ρεβίθι , 

το φεγγάρι κολοκύθι 

παίζουν την κολοκυθιά . 
 

Πάρκο είν’ ο ουρανός 

και τ’ αστέρια χαμομήλια 

τρων’ οι πύραυλοι τα μίλια , 

είμαστε μια γειτονιά . 
 

Στο παιχνίδι όλοι μαζί 

πάνω χέρι , κάτω χέρι 

το ρεβίθι σ’ ένα αστέρι 

κοπανάει μια κουτουλιά . 
 

Θέτις Χορτιάτη 

 

 

 



 

 

 

Σαν το σιτάρι σπέρνεται  

στον κόσμο η αλήθεια  

κι απ’ τον καθάριο σπόρο της  

φυτρώνουν παραμύθια . 
 

Καλότυχος όποιος μπορεί  

τα στάχυα να θερίσει  

και το σιτάρι απ’ τ’ άχυρο  

καλά να ξεχωρίσει .  
 

Για το μικρό τον κόπο του  

μεγάλο κέρδος μένει :  

όλη η αλήθεια που θα βρει  

στα ψέματα κρυμμένη .  
 

Γ Δροσίνης , Παιδικά παραμύθια   

 

Οι παραμυθάδες 

“Άλλοι σπείρανε αυτό που εμείς τρώμε. Εμείς σπέρνουμε αυτό που άλλοι θα 
φάνε.”  

 Παράδοση και Παραλαβή 

Oι Έλληνες παραμυθάδες  
Tο νεοελληνικό παραμύθι διαμορφώθηκε ουσιαστικά, παρά τις καταβολές του 
σε προγενέστερες εποχές, στην περίοδο της Tουρκοκρατίας (1453-1821). 
Aποτελεί τον κύριο εκφραστή της τότε κοινωνικής πραγματικότητας στις 
κοινότητες των υποδούλων χριστιανών. O ρόλος του παραμυθά είναι 
καθοριστικός και η τέχνη του τού χάριζε το σεβασμό όλης της κοινότητας. Oι 
παραμυθάδες ήταν οι συνεχιστές της παράδοσης. Aυτοί αναμετέδιδαν τις 
προφορικές αφηγήσεις, κυρίως με μια συντηρητική στάση αλλά πολλές φορές 
και με δράση ανανεωτική. Πολλές φορές εισήγαγαν τα προσωπικά τους 
βιώματα στην αφήγηση, έτσι ώστε στον παραμυθά οφείλονται κάποιες 
φράσεις του παραμυθιού φορτισμένες συναισθηματικά, προσδίδοντάς του 
περισσότερη εσωτερικότητα.  
 Εδώ και αιώνες οι μύθοι ταξιδεύουν. Αλλάζουν τόπους και τοπία, αλλάζουν 
αφεντικά και συνήθειες. Ξυπνούν και ξανακοιμούνται. Συνεχίζουν όμως να 
ζουν ως τις μέρες μας, υφασμένοι από την ύλη των ονείρων. Ως τη στιγμή 
εκείνη που ο παραμυθάς θ' ανάψει το φωτάκι που αχνά τις μορφές θα φωτίσει 
στο τούνελ του Χθες. Τότε τα πρόσωπα του μύθου θα' ρθουν να τον βρούνε. 



 

 

 

Κι εκείνος σαν καλός οικοδεσπότης στο ακροατήριό του θα τον συστήσει. 
Διαδικασία που έχει κι αυτή το δικό της κώδικα, τη δική της τελετουργία.  

 

Το άκουσμα ενός παραμυθιού και η σύλληψη των εικόνων που 
περιγράφει μπορεί να συγκριθεί με σκόρπισμα σπόρων, από 
τους οποίους μόνο μερικοί θα φυτευτούν στο μυαλό του 
παιδιού. Μερικοί θα δουλέψουν στο συνειδητό του αμέσως, 
άλλοι θα παρακινήσουν διαδικασίες στο ασυνείδητό του. 
Κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί να παραμείνουν μεγάλο διάστημα 
ανενεργοί μέχρις ότου ο νους του παιδιού φτάσει σ’ ένα στάδιο 
κατάλληλο για τη βλάστησή τους, και πολλοί ούτε καν θα 
ριζώσουν. Όμως εκείνοι οι σπόροι που θα πέσουν στο σωστό 
έδαφος θα αναπτυχθούν σε ωραία λουλούδια και σε γερά 
δέντρα, δηλαδή θα ενισχύσουν σημαντικά αισθήματα θα 
προωθήσουν τη διορατικότητα, θα θρέψουν ελπίδες, θα 
μειώσουν τα άγχη και κατ' αυτό τον  τρόπο θα εμπλουτίσουν τη 
ζωή του παιδιού εκείνη τη στιγμή και για πάντα. Η αφήγηση 
ενός παραμυθιού με κάποιον ιδιαίτερο στόχο άλλον από τον  

εμπλουτισμό της εμπειρίας του παιδιού μετατρέπει το παραμύθι σε 
ηθοπλαστική ιστορία, σε αλληγορικό μύθο ή σε κάποια άλλη διδακτική 
εμπειρία που απευθύνεται στη συνειδητή νόηση του παιδιού, ενώ ένα από τα 
μεγαλύτερα χαρίσματα αυτού του είδους της λογοτεχνίας είναι ότι αγγίζει 
επίσης άμεσα το ασυνείδητο.  

Το κριτήριο που καθορίζει αν κάποιος είναι παραμυθάς  είναι αν αυτός που 
άκουσε το παραμύθι θα συγκινηθεί (συν-κινηθεί μαζί με τον παραμυθά, μαζί 
με το παραμύθι), αν θα το θυμηθεί και θα θελήσει να το πει σε άλλους. Το 
κριτήριο, λοιπόν, είναι αν έγινε η “παράδοση”. 

Κι οι παραμυθάδες είναι μεγάλοι ψευταράδες, που όμως λένε πάντα την 
αλήθεια. Αυτή την αυθαίρετη αλήθεια που παρέλαβαν  κάποιοι να θελήσουν 
να την παραλάβουν κι αφού πετάξουν ό,τι τους είναι περιττό κι ανώφελο και 
προσθέσουν το δικό τους λιθαράκι, να την παραδώσουν με τη σειρά τους σε 
άλλους κι εκείνοι σε άλλους. 

 

Τυχερός όποιος είχε και δάσκαλο και παραμυθά να τον διαπαιδαγωγήσουν. 

Ο ρόλος του παραμυθά 

Ο παραμυθάς προσφέρει μαζί με την παιδεία και αισθητική απόλαυση. 
Λοιπόν τι αξία έχει ο δάσκαλος που ήρθε στο χωριό, αν δεν ξέρει να λέει 
ωραία παραμύθια και ψαλμούς; Ο παραμυθάς τον μυριζόταν για ανταγωνιστή 
του στον παιδαγωγικό του ρόλο και γι' αυτό τονίζει τη δική του προσφορά 
στην αισθητική αγωγή, αφού σίγουρα οι γραμματισμένοι δεν μπορεί να 
μαθαίνουν παραμύθια και τραγούδια και να τα μεταδίδουν στα παιδιά. Ο 
δάσκαλος ήταν για τους αριθμούς και τα γράμματα και ο παραμυθάς για τις 
ιστορίες και τα τραγούδια. 



 

 

 

Ήταν απαραίτητος, γιατί προσέφερε ψυχαγωγία, αίσθηση ιστορικής συνέχειας 
και σύνδεση ανάμεσα στις γενιές. Ήταν απαραίτητος για την εκπαίδευση των 
νεαρών μελών της κοινότητας και τη διατήρηση και αποδοχή των αξιών, 
κανόνων και συμπεριφορών που τη στηρίζουν. Τέλος, ήταν αυτός που 
προσέφερε πνευματική και ψυχική τροφή σε κάθε άτομο ξεχωριστά και στην 
κοινότητα συνολικά σε περιόδους κρίσεις αλλά και σε μεταβατικές περιόδους, 
όπου επαναπροσδιοριζόταν η ατομική ή η συλλογική ταυτότητα. Όλα αυτά 
ίσχυαν κυρίως όταν η κοινότητα ήταν ολιγομελής, με ασχολίες γεωργικές ή 
γενικότερα χειρωνακτικές και η επικοινωνία με άλλες κοινότητες περιορισμένη 
και συνήθως προβλέψιμη. Σε αυτές τις συνθήκες η αξία της προφορικής 
αφήγησης και των λειτουργών της ήταν φανερή και παρείχε έναν προφανώς 
χρήσιμο κοινωνικά ρόλο, τον οποίο σκόπευε να καλύψει η οργανωμένη ή 
άτυπη μαθητεία κάθε επίδοξου παραμυθά 

Μέσα από τα λόγια του η ζωή γινόταν ομορφότερη και ο 
άνθρωπος ζούσε “τη γοητευτική ψευδαίσθηση της ελευθερίας 
του από τα δεσμά της ύλης” [...]Αυτό δεν σημαίνει πως το 
παραμύθι είναι μόνο το χρυσό κλουβί που κάνει ανεκτή μια 
δύσκολη πραγματικότητα, όπως πολλοί επιπόλαια το 
κατηγόρησαν. ”Είναι και το πουλί που το σκάει από το κλουβί 
τούτο. Υψώνεται στους ελεύθερους χώρους της φαντασίας και 
ειρωνεύεται όλες τις σημασίες που του δίνουμε”. Αυτός που 
ανοίγει το κλουβί της στενόχωρης καθημερινότητας και 
παροτρύνει την ψυχή να πετάξει ελεύθερη προσφέρει στους 
υπολοίπους έργο πολύτιμο και απαραίτητο.  

 Το παραμύθι αποτελούσε έναν καθρέπτη του κόσμου, όπως 
τον φαντάζονταν οι αφηγητές. 

Ο  παραμυθάς έπρεπε – και πρέπει – να είναι σε θέση να 
από-δομεί και να δομεί το υλικό του, να προσθέτει και να 
αφαιρεί, να γίνεται άλλοτε περιγραφικός και άλλοτε λιτός,   
ανάλογα με το κοινό και την γενικότερη συνθήκη της αφήγησης (ώρα, 
σύνθεση ομάδας, διάθεση κ.ά.). Δεν περίμενε ότι θα ξαφνιάσει όσους τον 
άκουγαν με την πρωτοτυπία των παραμυθιών που έλεγε, αλλά με τον τρόπο, 
με την διαφορετική χρήση της γλώσσας κάθε φορά. 

Οι ιστορίες που λέγονταν στα νυχτέρια με τις πολλές παραλλαγές τους, ακόμα 
και η ίδια η αφηγηματική διαδικασία, γίνονταν αντιληπτές ως μια μεταφορά 
του γνεσίματος (γενικότερα της ύφανσης) «Κόκκινη κλωστή δεμένη 
(κλωσμένη), στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλότσο (μπάτσο) να γυρίσει, 
παραμύθι ν' αρχινήσει και την καλή μας συντροφιά να την καλησπερίσει». 
Εδώ η κλωστή είναι το νήμα του ρούχου που φτιάχνουν στα νυχτέρια αλλά 
είναι επίσης και το νήμα της ιστορίας που ξετυλίγει η αφηγήτρια για να τις 
κρατήσει ξύπνιες (είναι χαρακτηριστική η έκφραση που χρησιμοποιούν οι 
Βελβεντινές: “βάζω φτούρο”. 

Πόσοι από εμάς έχουμε σκεφτεί πως η διάσωση των παραμυθιών και η 

επιβίωσή τους ως τις μέρες μας οφείλεται σε ανθρώπους που στην 



 

 

 

πλειονότητά τους δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή; Παρόλ’ αυτά όμως ήταν 

μεγάλοι μάστορες του προφορικού λόγου. Δεν ήξεραν τους κανόνες της 

γλώσσας και είχαν την ελευθερία να δημιουργήσουν γλώσσα. 

Είναι γνωστό πως οι παραμυθάδες δε μένουν πάντα πιστοί στον παραδομένο 
μύθο. Ανάλογα με το ταλέντο που διαθέτουν αλλά και τη διάθεση της στιγμής 
άλλοτε συντομεύουν κι άλλοτε επιμηκύνουν την αφήγηση. Οι περισσότεροι 
έχουν  αυτήν την άνεση.  
Κατά την αφήγηση, πολλοί παραμυθάδες – συνήθως γυναίκες – ζούσαν πολύ 
έντονα τις περιπέτειες του ήρωα. Ταυτίζονταν μαζί του. Χαίρονταν με τις 
επιτυχίες του, αγωνιούσαν για την τύχη του. 
Άλλες πάλι παραμυθούδες χρησιμοποιούσαν τα παραμύθια για 
φρονηματισμό.  
 

 «Μερικοί θεωρούν ότι τα παραμύθια ανήκουν αποκλειστικά στον κόσμο 
των παιδιών. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ούτε τα παραμύθια ούτε τα 
παιδιά» 

To ακροατήριο των Παραμυθιών 

 

Η μεγάλη σύγχυση που επικρατεί σήμερα σχετικά με την 

απαιτούμενη – από τους αναγνώστες πλέον – αγνότητα και 

αλήθεια του παραμυθιού, βασίζεται στο εξής ανιστόρητο 

αξίωμα: τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Ενώ είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε ότι, πριν από το θρίαμβο της 

τηλεόρασης, τα παραμύθια τα έλεγαν στις μαζώξεις των 

ενηλίκων, στα νυχτέρια, στα πανηγύρια, στα σπίτια το 

χειμώνα, σε όλα τα μέρη όπου σίγουρα κατοικούσαν και 

παιδιά, που μισοκοιμισμένα ακούγανε λάθρα – ωστόσο τα 

παραμύθια δεν απευθύνονταν ποτέ ειδικά σε παιδικό 

ακροατήριο πριν από τους αδελφούς Γκριμ (Grimm), 

δηλαδή μέχρι πριν από έναν αιώνα.  

Παραμύθια λέγονταν στις βραδινές συγκεντρώσεις του 
ευρύτερου ή στενότερου οικογενειακού κύκλου, όπου 
αφηγητές ήταν πάντα οι πρεσβύτεροι και ακροατές οι 
νεώτεροι. Παραμύθια λέγονταν σε κύκλους ανθρώπων 

διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, ηλικίας και φύλου, σε διαφορετικές 
περιστάσεις του δημόσιου και οικογενειακού βίου· σε ομίλους ενηλίκων (π.χ. 
γερόντων σε κάποιον δημόσιο χώρο ή μεταξύ νεαρών γυναικών στη διάρκεια 
των νυχτεριών), κατά την διάρκεια διαφόρων επαγγελματικών ασχολιών (στο 
παστάλιασμα του καπνού ή το ξεσπύρισμα του καλαμποκιού) ή στη διάρκεια 
της σχόλης ή  σε  χώρους ανάπαυσης, όπως τα καφενεία, τα καράβια μετά το 
τέλος της δουλειάς και σε εσπερινές συνάξεις σε διάφορα σπίτια. 



 

 

 

 Aπ’ ό,τι φαίνεται, η καλύτερη εποχή του χρόνου για παραμύθια ήταν ο 
χειμώνας, όταν όλοι μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά, για να εργασθούν ή να 
ψυχαγωγηθούν. 

‘Ψέματα κι αλήθεια 
Έτσι είν΄ τα παραμύθια!’ 

Παρέμβαση του αφηγητή 

Επίσης, αρκετά συχνά στα παραμύθια ο αφηγητής βάζει στο στόμα των 
ηρώων του σκέψεις και κρίσεις δικές του.  
Οι παραμυθάδες σταματούσαν συχνά τη διήγηση τους για να σχολιάσουν τα 
δρώμενα των παραμυθιών και μερικοί δεν δίσταζαν να εκφράσουν τα 
προσωπικά τους συναισθήματα. 
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ενός παραμυθά στην ερώτηση πώς ήταν 

δυνατό να πιστεύουν αυτός και οι σύντροφοί του “στ' αντάρτικο” τα παραμύθια 

(άλλα παλαιά και άλλα νεότερες συνθέσεις βασισμένες σε παλαιά μοτίβα) που 

συνήθιζαν να λένε: “Δεν τα πιστεύαμε, μα, να, πώς να στ' το εξηγήσω; μας 

αρέσει να τα λέμε. Βλέπαμε τον κόσμο μ' άλλο μάτι, καλύτερο. Κατάλαβες; 

Ο παραμυθάς δεν “παίζει θέατρο”, αλλά σκοπός του είναι να υποβάλει την 

ιστορία και την εξέλιξή της στον ακροατή, να τον βοηθήσει να οραματιστεί τα 

ιστορούμενα και όχι να τα παραστήσει ζωντανά ενώπιόν του. 

Ο παραμυθάς επιμένει, σε κάθε αφήγηση πως δεν πρέπει  να τον παίρνουμε 

στα σοβαρά… 

…ήμουνα κι εγώ εκεί 

κι έφαγα μια σούβλα φακή. 

κι όσο περνάει στη σούβλα η φακή,  

τόσο να πιστέψετε κι εσείς την ιστορία αυτή. 

  

                                 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Παρατηρείται  πως το ύφος των παραμυθιών της σύγχρονης εποχής έχει 

αλλάξει σε σχέση με αυτό των παλαιότερων χρόνων. Αυτό συμβαίνει λόγω 

του γεγονότος ότι μέσα από τα παραμύθια τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο. 

Πλέον η εποχή στην οποία ζούμε δεν σχετίζεται καθόλου με σκηνές 



 

 

 

φαντασίας, απλότητας, χιούμορ, αλλά ούτε και με πρίγκιπες, πριγκίπισσες, 

χαρούμενα τοπία και άλλα χαρακτηριστικά που έκαναν το παιδί να ταξιδεύει, 

να διασκεδάζει και ξεχνιέται με αυτές τις ιστορίες. Δυστυχώς παρουσιάζονται 

τοπία με σύννεφα που φέρνουν στο μυαλό των παιδιών στενοχώρια και 

θλίψη. Αναφέρονται θέματα σχετικά με τον πολιτισμό και την κοινωνία στην 

οποία ζούμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ νέοι να αναγνωρίζουν στο 

περιεχόμενο των παραμυθιών επαναστατικές διαθέσεις και ενέργειες με 

αποτέλεσμα να απομακρύνονται από τον πραγματικό κόσμο. Επιπρόσθετα, 

τα παραμύθια χάνουν τον συγκινησιακό τους χαρακτήρα διότι στη σύγχρονη 

εποχή επικρατεί ο φόβος, η ρύπανση, η δυστυχία και οι έντονοι ρυθμοί ζωή. 

 

 Τάσεις του Σύγχρονου Παραμυθιού 

 i.  Αποφεύγεται ο έντονα μαγικός και αφελής κόσμος των λαϊκών 

παραμυθιών, οι θηριωδίες και η απανθρωπιά. 

 ii.  Το παραμύθι παρουσιάζει μιαν όχι έντονα διαφοροποιημένη κοινωνία, 

εμπνευσμένη από ευρύτερους πολιτικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς. 

 iii.  Συναντάμε τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας, όπως 

αυτοκίνητα, κομπιούτερς, αεροπλάνα, πυραύλους, διαστημόπλοια κ.τ.ό. 

 iv.  Ο κακός δράκος αντικαταστάθηκε από το διαστημικό τέρας, ο μάγος 

από τον διαστημικό επιστήμονα, το έξυπνο και δυνατό βασιλόπουλο από 

τον σούπερμαν. 

 v.  Εμφανίζεται αναπτυγμένος ένας προβληματισμός για τα σύγχρονα 

κοινωνικά ζητήματα. Έτσι γίνεται λόγος για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος, το συνωστισμό στις μεγαλουπόλεις, τον κίνδυνο του 

πυρηνικού ολέθρου κ.ά. 

 vi.  Ο διδακτισμός (αν και πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πάντα παρών 

και στο παλαιό παραμύθι) υποχωρεί και αντικαθιστάται από μιαν έμμεση, 

πιο ελεύθερη υπαγόρευση ορισμένων αρχών. 

vii Υπάρχει και στο σύγχρονο παραμύθι, όπως και στο παραδοσιακό, το 

“ευτυχές τέλος”, που έχει λυτρωτική και καθαρτική επίδραση στην ψυχή του 

παιδιού, τονώνει την αισιοδοξία του, εμπνέει τη φαντασία του, του δημιουργεί 

το αίσθημα της ασφάλειας και ενισχύει την πίστη του στο δίκαιο, την ειρήνη 

και την ανθρωπιά.  

 



 

 

 

Στους πιο γνωστούς συγγραφείς έντεχνων παραμυθιών με αποδέκτες τα 
μικρά παιδιά πρέπει να συγκαταλέξουμε έναν από τους βασικούς νεωτεριστές 
του παραμυθιού και καινοτόμου στη χρήση της γλώσσας του παραμυθιού, τον 
Ιταλό Gianni Rodari και τους Έλληνες Eυγένιο Tριβιζά, Mάρω Λοΐζου, Zωή 
Bαλάση, Aλέξη Kυριτσόπουλο, Bαγγέλη Hλιόπουλο, Πόλυ Bασιλάκη κ.ά. 
 

Παιδαγωγικός ρόλος του παραμυθιού 

Συμπερασματικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι η παιδαγωγική και μορφωτική 

διάσταση και διδακτική αξία του παραμυθιού έχει πολλές παραμέτρους, 

καθώς: 

- καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα με τις πρακτικές ανα-διήγησης και 

δραματοποίησης. 

- Εξάπτει τη φαντασία και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, επεκτείνει τη 

σκέψη, αξιοποιεί τις δυνατότητες των παιδιών. 

- Καλλιεργεί το διάλογο και τη γλωσσική έκφραση, ευνοεί την πολυφωνία των 

απόψεων, διευρύνει το λεξιλόγιο και αναπτύσσει τη φαντασία. 

- Καλλιεργεί και εξασκεί τη μνήμη. 

- Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τους κινητοποιεί στην 

ανακάλυψη ‘’μιας προσωπικής ιστορίας’’, ενός συμβόλου, ενός νοήματος. 

- Εμπνέει και καλλιεργεί το αισθητικό κριτήριο των μαθητών. 

- Εξοικειώνει με διάφορες μορφές τέχνης. 

- Ασκεί τους μαθητές στην ‘’ανάγνωση’’ της εικόνας και στη γνώση της 

‘’γραμματικής της’’, καλλιεργώντας τη ‘’φιλαναγνωσία της εικόνας’’. 

- Καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. 

- Αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών, καλλιεργεί τη 

στοχαστικοκριτική  εγγραματοσύνη και τη διερεύνηση. 

- Συμβάλλει στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 

 



 

 

 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι το παραμύθι ανοίγει δρόμους 

σκέψης και δράσης, ευαισθητοποιεί και πείθει για το 

ανεξάντλητο πεδίο δημιουργικότητας κάθε ατόμου (παιδιού). 

Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά ασκούνται σε 

διάφορες μορφές συμπεριφοράς και κοινωνικής μαθητείας 

αλλά, κυρίως ,ψυχαγωγούνται. Η μάθηση που συντελείται μέσα 

από χαρούμενα και ευχάριστα παιχνίδια έχει αποφασιστική 

σημασία, καθώς είναι γνωστό ότι η ανάγκη του παιδιού για 

παιχνίδι είναι σύμφυτη προς το πνεύμα και το σώμα του, ώστε 

ένα παιδί να ολοκληρώνεται ψυχο-πνευματικά μέσα από το 

παιχνίδι. 
 

Η μεγάλη παιδευτική και διδακτική αξία των παραμυθιών έχει γίνει πλέον 

συνείδηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το 

παραμύθι διεκδικεί μια θέση στην εκπαίδευση. Είναι ένα αντίδοτο στις 

ψυχοφθόρες επιδράσεις της σύγχρονης ζωής, στα υλιστικά ρεύματα σκέψης 

και ταυτόχρονα ένα πολυσήμαντο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να κάνουν πιο ευχάριστη, ελκυστική, εύληπτη και 

γόνιμη τη γνώση. 

Η νέα παιδαγωγική επιδιώκει με το παραμύθι να ετοιμάσει τα παιδιά για τη 

ζωή. Για το σκοπό αυτό μεταχειρίζεται τη γλώσσα του παιδιού, ακολουθεί το 

δρόμο της ψυχής του. Όλα τα προτερήματα και ελαττώματα του ανθρώπου 

παρουσιάζονται στο παιδί μέσα στον κόσμο του παραμυθιού. Η μαγεία των 

παραμυθιών έγκειται στο γεγονός ότι, αν και η πλοκή τους είναι απλή και λιτή, 

έχουν την ικανότητα να μαγεύουν και να διδάσκουν πολλά στα παιδιά. Αυτός 

είναι και ο λόγος που πολλές φορές θέλουν να τα διαβάζουν ξανά και ξανά, 

δίνοντάς τους κάθε φορά μια άλλη, νέα ερμηνεία, ανάλογα με το πως νιώθουν 

εκείνη τη στιγμή. Καθώς το παιδί ταυτίζεται με τον ήρωα ή την ηρωίδα του 

παραμυθιού παίρνει έναν συγκεκριμένο ρόλο μέσα από τον οποίο συλλέγει 

πληροφορίες για να καταλάβει τον εαυτόν του και τον κόσμο γύρω του. Με 

αυτόν ακριβώς  τον τρόπο τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο. 



 

 

 

 

Ψυχολογικά, το παραμύθι ασκεί επίδραση στην παιδική ψυχή. 

Πολλές φορές βλέπουμε παιδιά να κάθονται μελαγχολικά και 

βαριεστημένα. Μόλις αρχίσουμε το «μια φορά κι έναν καιρό», 

μας πλησιάζουν και ξανά βρίσκουν το χαμόγελό τους. 

Αβίαστα, πηγαία, δίχως κανενός είδους διδαχή αισθάνεται το 

μικρό παιδί, περισσότερο παρά όσο αντιλαμβάνεται με το 

μυαλό, ότι υπάρχει ηθική δικαίωση και ηθική τάξη. Αισθάνεται 

τις αξίες, που προβάλλει το παραμύθι και δέχεται τα αισιόδοξα 

μηνύματά του. Έτσι, σε ηλικία που δεν έχει αναπτυχθεί η 

νόηση του και οι αφηρημένες έννοιες είναι απροσπέλαστες, με 

το παραμύθι, που χτυπά την πόρτα της φαντασίας, 

δημιουργούμε μέσα στον ψυχικό του κόσμο το κατάλληλο 

βάθρο πάνω στο οποίο αργότερα θα στηρίξει την αντίληψη 

του για τη ζωή, τον άνθρωπο, την ηθική του συνείδηση, τα 

αξιολογικά του κριτήρια. 

Μέσα από το παραμύθι τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες και μαθαίνουν να 

αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες που θα τους εμφανιστούν 

ίσως στη ζωή τους. Τα παραμύθια βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν 

εμπειρίες, κεντρίζουν τη φαντασία τους, αναπτύσσουν τη σκέψη τους, τα 

διαπαιδαγωγούν ηθικά και θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους.  

Επίσης μέσω των παραμυθιών κατανοούνται οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων 

πιο εύκολα και αναπτύσσεται ο σεβασμός προς τους γονείς, γιατί τα 

παραμύθια προβάλλουν τις αρετές τους και διδάσκεται έτσι η αγάπη και η 

φροντίδα της οικογένειας. Επιπλέον το παιδί αποκτά κοινωνικά ιδανικά και 

πρότυπα για ιδανική συμπεριφορά.  

Το παραμύθι προσφέρει δύο βασικά στοιχεία στο παιδί: την ευχαρίστηση και 

την καλλιέργεια της φαντασίας του. Το παραμύθι απορροφά όλες τις ψυχικές 

και πνευματικές δυνάμεις του. Αιχμαλωτίζει τα συναισθήματα και την προσοχή 

του παιδιού. Είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Επιπρόσθετα, το 

παραμύθι διεγείρει δημιουργικά τη φαντασία του παιδιού, αν και έχει 

επίγνωση πως ό,τι ακούει δε συμβαίνει πραγματικά, όπως επίσης ότι στο 

τέλος θα υπερισχύσει το καλό έναντι του κακού. 

Επιπλέον τα παραμύθια αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά Τα παραμύθια 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στον ψυχισμό των παιδιών και στη καλλιέργειά του 

γιατί συμπεριλαμβάνουν στοιχεία και χαρακτήρες με τα οποία το παιδί 

ταυτίζεται και μέσα από τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται ασυνείδητα 

κομμάτια του ψυχισμού του. 



 

 

 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, γενικότερα το παραμύθι συμβάλλει στην 

καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. Το παιδί αποκτά ψυχική δύναμη, 

αυτοπεποίθηση και τόλμη για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα 

Αυτό όμως που βρίσκει κανείς ως κυρίαρχο στοιχείο στο παραμύθι είναι η 

ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή. Καταλήγοντας , αξίζει να αναφέρουμε 

πόσο σημαντικό είναι το τέλος των παραμυθιών. Παρ’ όλες τις δυσκολίες όλα 

τα παραμύθια κλείνουν με τη φράση «Έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα…» 

“είπαμε πολλά και σώνει, 
ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι”. 

 

 

Η έρευνά μας όμως γύρω από το παραμύθι δε σταματά εδώ.  

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναζητήσαμε πληροφορίες και για τα παραμύθια που 

λέγονταν παλιότερα στο Βελβεντό. 

 

Το Βελβεντό άλλωστε είναι ένα 

μέρος στο οποίο οι θρύλοι, οι μύθοι 

και οι παραδόσεις αφθονούν. Οι 

Ξουθιές (τα ξωτικά) οι νύμφες, οι 

Μούσες, οι καλικάντζαροι είναι 

μερικά μόνο από τα πλάσματα που 

η λαϊκή πίστη και η λαϊκή φαντασία 

αιώνες τώρα τους δίνει ζωή και 

υπόσταση. 

Ανατρέχοντας στο βιβλίο της Αθηνάς Τζινίκου – Κακούλη, ‘Λαογραφικοί 

αντίλαλοι του Βελβεντού’, παίρνουμε τις εξής πληροφορίες: «…Και σήμερα 

ακόμα σαν βρεθεί κανείς στο δροσόλουστο Βελβεντό, που χαίρεται τη 

μυρωμένη ανάσα του δάσους κάτω απ’ τον ιερό ίσκιο των Πιερίων, πολλά 

θαυμαστά θ’ ακούσει για τις Ξουθιές, τα πανώρια ξωτικά και τις ξανθόμαλλες 

λευκοντυμένες νεράιδες…» και σε άλλο σημείο: «Μαγευτικό είναι σ’ εναλλαγές 

το τοπίο εδώ […]. Να γιατί οι εννέα Μούσες της αρχαιότητας διάλεξαν για 

τερπνό τους ενδιαίτημα το ονειρικό αυτό περιβάλλον».  

Μαθαίνουμε ακόμα ότι: «Μα σαν Ξουθιές μετουσιώθηκαν στη λαϊκή φαντασία 

των Βελβενδινών κι όλες οι Νύμφες, με τις οποίες αναλογικά οι αρχαίοι 

προσωποποιούσαν το φυσικό περιβάλλον. Όπως εκείνες έτσι και οι Ξουθιές – 

κατά τη λαϊκή πίστη – ήταν γυναίκες ωραιότατες, κατάξανθες και 

μακρυμαλλούσες, καταγάλανες και μεγαλομάτες, λευκοντυμένες με λεπτά 

αραχνοϋφαντα ολομέταξα πέπλα. Κατοικία τους ήταν τ’ αφρισμένα νερά, οι 

κρυσταλλοπηγές, το ποτάμι, οι σπηλιές, τα φαράγγια, οι χαράδρες, τα λιβάδια, 



 

 

 

οι κορμοί των δένδρων, τα’ αλώνια, οι μύλοι, τα γεφύρια, ακόμα και οι φούρνοι 

των σπιτιών. 

Διηγούνται οι γριούλες, ότι τα παλιά τα χρόνια πολλοί έβλεπαν την Ξουθιά ή 

Ξουθού του σπιτιού να χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά καθισμένη στ’ αμπάρι ή 

να κουνά τη σαρμανίτσα του μωρού, για να το ησυχάσει. Καμιά φορά δίδασκε 

στους άνδρες κάποιο μουσικό όργανο ή στις γυναίκες τα μυστικά της ρόκας 

και του αργαλειού. Και πάντα έφερνε ευτυχία στο σπίτι. […] 

«… Ωστόσο υπήρχαν και κάτι νεραϊδοπηγές, τα ανεμονέρια, με μαγικό νερό, 

που θεράπευε κάθε ασθένεια. Όμως οι Ξουθιές μόνο σε λίγους εκλεκτούς 

τους με ονειρικό φανέρωμα τις αποκάλυπτταν.  

Σήμερα η γνώση έδιωξε απ’ τις ψυχές των Βελβεντινών τους φόβους για τις 

νεράιδες. Όμως οι Μούσες – Ξουθιές με το θρηνητικό τους τραγούδι θα ζουν 

αιώνια στο σκιερό σπήλαιο «στ’ς Ξουθιές», όπως θα ζει αιώνια κι η 

χρυσόμαλλη νύμφη Βενδώ στο μαγικό της καταφύγιο, το Τζιουμάκι. Γιατί 

ρίζωσαν τόσο βαθιά στη λαϊκή πίστη του χωριού, ώστε δε φοβούνται πια τον 

καταλύτη χρόνο». 

 

Αλλά ακόμα και σχετικά με την προέλευση του ονόματος Βελβεντό υπάρχει 

παραμύθι. Λέγεται πως στα μέρη τούτα έφτασε κάποτε η Άρτεμις να 

κυνηγήσει συνοδευόμενη από πανώριες Νύμφες. Μία απ’ αυτές, η Βενδώ, 

τόσο μαγεύτηκε απ’ την ονειρεμένη ομορφιά του τοπίου, ώστε αποφάσισε να 

ριζώσει εδώ, για να κυνηγά στα βαθύσκια δάση. Έριχνε λοιπόν τα βέλη της κι 

εκείνα περιχαράκωναν το πιο εύφορο κομμάτι γης. Όταν αργότερα έφτασαν 

Λατίνοι οικιστές, νόμισαν το σημάδι θεϊκό, έκτισαν το χωριό τους και το 

ονόμασαν Βελβενδό από τις λέξεις Βέλη – Βενδώ.  

Ζώντας λοιπόν κι εμείς σ’ αυτόν τον τόπο, θελήσαμε να μάθουμε ό,τι είναι 

δυνατόν γύρω από το παραμύθι που άκουγαν οι γονείς μας και οι παππούδες 

μας από τους δικούς τους γονείς και παππούδες, αλλά και να μπούμε,  όσο 

γίνεται, στο κλίμα μιας άλλης εποχής, παλιότερης από τη δική μας, 

ακούγοντας ανθρώπους του τόπου μας να μας αφηγούνται παραμύθια. 

Επισκεφτήκαμε λοιπόν ανθρώπους που θα μας έδιναν τις πληροφορίες 

που χρειαζόμασταν. 

 



 

 

 

Ρωτήσαμε: τι είναι παραμύθι;  Και η γιαγιά μας απάντησε: για καθίστε τώρα 

όλοι κάτω να σας πω. Παραμύθι, λοιπόν, (όσον αφορά τα παλαιότερα χρόνια) 

είναι η αφορμή που έπαιρναν  οι γονείς ή οι παππούδες από ένα πραγματικό 

γεγονός μικρό ή μεγάλο και με πολύ φαντασία το κάνανε μεγάλες ιστορίες. 

Είναι μια φανταστική ιστορία που ευχαριστεί μικρούς και μεγάλους. Η 

αφήγηση ενός παραμυθιού μπορεί να κρατούσε και 2 με 3 ώρες και πολλές 

φορές μπορεί και περισσότερο. Μπορεί  να κρατούσε και μία ολόκληρη μέρα, 

επειδή η γιαγιά είχε δουλειά. Έτσι διέκοπτε κάποια στιγμή την αφήγηση του 

παραμυθιού και τη συνέχιζε πάλι, όταν τελείωνε τη δουλειά της. Αλλά και μια 

ολόκληρη εβδομάδα μπορεί να κρατούσε για τον ίδιο ακριβώς λόγο.  Τα 

παιδιά κάθονταν μπροστά στη φωτιά, στη σόμπα ή στο τζάκι και οι 

παππούδες αφηγούνταν διάφορες ιστορίες και έβαζαν μόνοι τους και δικά 

τους φανταστικά στοιχεία.  

Τα παραμύθια ήταν ακόμη και διδάγματα. Ήταν η χαρά των παιδιών. Κάτι 

που τους άρεσε λόγω του φανταστικού κλίματος που δημιουργούσε, αλλά και 

συνάμα τους δίδασκε πράγματα με ένα διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο. 

Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη παραμύθι; 

Η λέξη παραμύθι σημαίνει φαντασία και μας παραπέμπει σε πριγκίπισσες, 

βασιλιάδες, νεράιδες και άλλα τέτοια πλάσματα, αλλά και εξωπραγματικά 

στοιχεία. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με τη φαντασία του, 

αφού τα παραμύθια έβγαιναν μέσα από τα γεγονότα της ζωής. Παράδειγμα με 

το χιόνι, με τους χειμώνες, με τα καλοκαίρια, με τις γιορτές έκαναν  διάφορα 

παραμύθια. Όπως στα Θεοφάνεια από τους αρχαίους που έλεγαν ότι η γη 

στηρίζεται σε ένα δέντρο που το κόβουνε οι καλικάντζαροι και τα Θεοφάνεια, 

επειδή αγιάζονται τα νερά, από τον τρόμο τους φεύγουν. Έτσι τα παραμύθια 

είναι και φαντασία και πραγματικότητα. 

Πες μας τώρα, γιαγιά, ποιοι αφηγούνταν τα παραμύθια; 

Το ρόλο αυτόν τον αναλάμβανε τις περισσότερες φορές η γιαγιά ή ο παππούς 

της οικογένειας, οι οποίοι μάζευαν συνήθως γύρω τους τα παιδιά και τους 

αφηγούνταν ιστορίες για να κάνουν ησυχία. Και οι γονείς όμως δεν 

αποκλείονταν από αυτήν τη διαδικασία. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την 

υπομονή και το χάρισμα να “κάνουν” παραμύθι ή κάτι που ακούνε να το 

πούνε όμορφα και να δημιουργήσουν μέσα από τη φαντασία τους (διότι και 

αυτό είναι ένα χάρισμα στον άνθρωπο), όμως οι περισσότεροι γονείς και 

παππούδες το είχανε τότε αυτό. Τα παραμύθια άρεσαν πολύ στα παιδιά και 

συνήθως παρακαλούσαν και παρακινούσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

να τους τα αφηγηθούν. Ήθελαν να ακούν είτε τα γνωστά κλασικά παραμύθια 

είτε διάφορα  τοπικά παραμύθια που είχαν τις ρίζες τους σε παλαιότερους 

μύθους και θρύλους γνωστούς στην ευρύτερη περιοχή του Βελβεντού. Και 

βέβαια αυτές οι ιστορίες των παππούδων διαδίδονταν από στόμα σε στόμα 

και πολλές από αυτές έχουν φτάσει και στις νεότερες γενιές. 



 

 

 

Κάτω από ποιες συνθήκες και περιστάσεις γινόταν αφήγηση 

παραμυθιού; 

Αυτό συνέβαινε κυρίως το χειμώνα, γιατί τότε βρίσκονταν πιο εύκολα οι 

αφορμές γι’ αυτό, καθώς οι χειμώνες ήταν μεγάλοι και οι άνθρωποι το 

μεγαλύτερο μέρος της μέρας ήταν κλεισμένοι στα σπίτια. Το  καλοκαίρι οι 

άνθρωποι ήταν περισσότερες ώρες εκτός σπιτιού λόγω δουλειάς, οπότε δεν 

υπήρχε και ελεύθερος χρόνος. Έτσι έβρισκαν αφορμή κυρίως τις βραδινές 

ώρες που μαζεύονταν η οικογένεια γύρω από τη φωτιά, δίπλα στο τζάκι κι 

έλεγαν παραμύθια. Τα εγγόνια ζητούσαν συνήθως από τον παππού να τους 

πει παραμύθι, γιατί οι γιαγιάδες ήταν απασχολημένες με τις δουλειές του 

σπιτιού. Και θα λέγαμε ότι δεν το ζητούσαν απλά, αλλά το απαιτούσαν. Σε 

πολλές οικογένειες ήταν παράδοση αυτό. Κι εκτός του ότι αυτός ήταν ένας 

καλός τρόπος να απασχοληθούν τα παιδιά, ήταν και ένας τρόπος να 

κοιμηθούν/νανουριστούν τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας. Κάποια μάλιστα 

δεν μπορούσαν να κοιμηθούν χωρίς παραμύθι.   

Το παραμύθι στο Βελβεντό είναι όμως συνδεδεμένο και με άλλες  περιστάσεις 

όπως με γάμους, αρραβώνες ή ακόμα και όταν γίνονταν κάποιο προξενιό. Οι 

άνθρωποι πολλές φορές έψαχναν αφορμές για να αφηγηθούν ένα παραμύθι 

και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι παρέες έφτιαχναν μόνες  τους αστείες/ 

κωμικές ιστορίες κι έτσι δημιουργήθηκαν πολλά παραμύθια. 

Η αφήγηση παραμυθιού στο Βελβεντό συνδέεται όμως και με κάποιες 

αγροτικές εργασίες όπως το μάζεμα της φράουλας ή του ροδάκινου και η 

διαλογή στο χωράφι. Ή όπως το αρμάθιασμα ή το παστάλιασμα του καπνού, 

το οποίο γινόταν και βράδυ. Πολλές φορές οι γυναίκες συγκεντρώνονταν το 

βράδυ για να κάνουν όλες μαζί κάποιες δουλειές όπως γνέσιμο, πλέξιμο 

(νυχτέρι) και η δουλειά τους αυτή συνοδευόταν συνήθως από αφηγήσεις. 

Αφηγήσεις που πολλές φορές είχαν πρωταγωνιστές τους ίδιους, τα βάσανα 

και τις περιπέτειές τους , αλλά και τις χαρές τους.     

 

Ποιοι ήταν οι ακροατές των παραμυθιών; Τα παραμύθια απευθύνονταν 

μόνο σε παιδιά;  

Όχι, δεν απευθύνονταν μόνο σε παιδιά. Πρώτα απ’ όλα τα παλαιότερα χρόνια 

μέσα στο σπίτι ζούσαν πολλοί άνθρωποι μαζί (μπορεί να ζούσαν και 2 ή 3 

οικογένειες μαζί), κατά συνέπεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετείχαν 

όλοι σ’ αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον τα παραμύθια απευθύνονταν και σε 

μεγαλύτερους καθώς υπήρχαν και διδακτικά παραμύθια. Μπλέκονταν δηλαδή 

συχνά η φαντασία και τα διδάγματα. Όπως στη λογοτεχνία ένας συγγραφέας 

μπορεί να πάρει αφορμή από ένα περιστατικό και να γράψει ολόκληρο βιβλίο, 

με τον ίδιο τρόπο ένα μικρό γεγονός μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για 

να δημιουργηθεί μια ιστορία – παραμύθι. Επομένως μπορεί τα παιδιά να ήταν 



 

 

 

το βασικό ακροατήριο αυτών των διηγήσεων , αλλά όλοι αγαπούσαν τα 

παραμύθια, μικροί και μεγάλοι.  

Ποιο ήταν συνήθως το περιεχόμενο των παραμυθιών στο Βελβεντό;  

Υπήρχαν συγκεκριμένα  θέματα γύρω από τα οποία περιστρέφονταν οι 

ιστορίες ή διάφορα είδη παραμυθιών; 

Πολλά παραμύθια ήταν συνήθως βγαλμένα από τις ιστορίες της καθημερινής 

ζωής των παλαιότερων χρόνων και τις περισσότερες φορές ήταν ανάλογο με 

την εποχή και τις διάφορες  γιορτές του χρόνου. Και τα παλιά έθιμα που 

είχανε οι άνθρωποι τα φτιάχνανε με τη χαρά τους παραμύθια. Φτιάχνανε ένα 

παραμυθάκι και χαιρότανε μ’ αυτό.  

 

Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές – ήρωες αυτών των διηγήσεων;  

Αυτοί ήταν συνήθως άνθρωποι απλοί, της καθημερινής ζωής, αλλά και ζώα 

και βέβαια από τα παραμύθια αυτά δε θα μπορούσαν να λείπουν οι γνωστές 

σε όλους μας νεράιδες, οι βασιλιάδες και οι βασιλοπούλες, τα ξωτικά, καθώς 

και τα γνωστά μας καλικαντζαράκια.  

   

Ποιες ήταν οι φράσεις που συνόδευαν συνήθως την αρχή και το τέλος 

ενός παραμυθιού; 

 Συνηθισμένη φράση με την οποία άρχιζε ένα παραμύθι ήταν «μια φορά κι 

έναν καιρό…» και πάντα το τέλος ήταν «…και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα», γιατί πάντα τα παραμύθια που τους έλεγαν είχαν ωραίο τέλος. «Η 

μητέρα μου», λέει η κ. Μαριάνθη Νίφογλου, «έφτιαχνε πάντα πολύ ωραίο 

τέλος. Π.χ. Τις κοπέλες τις καλοπάντρευε, οι άντρες κερδίζανε λίρες και 

χρυσάφια…». 

Γιαγιά, το τέλος των παραμυθιών ήταν πάντα ευχάριστο; Υπήρχε 

περίπτωση ο αφηγητής ενός παραμυθιού να άλλαζε το τέλος για να 

ευχαριστήσει το ακροατήριό του; 

Επειδή το παραμύθι ήταν μια ιστορία που λεγόταν συνήθως για να 

ευχαριστήσει και να χαλαρώσει τα παιδιά, και γενικά όσους το άκουγαν, δεν 

μπορούσε να έχει άσχημο τέλος. Πολλοί άνθρωποι τότε έφτιαχναν μόνοι τους 

τέτοιες ιστορίες και τις αφηγούνταν σε άλλους με σκοπό να τους κάνουν να 

νιώσουν καλύτερα, να ξεχάσουν τα προβλήματα και τις στεναχώριες τους, να 

χαλαρώσουν,  οπότε το παραμύθι μόνο καλό τέλος μπορούσε να έχει.  

Η αφήγηση του παραμυθιού ήταν αφορμή για συζήτηση στη συνέχεια; 

Εσείς, τα παιδιά, κάνατε ερωτήσεις ή είχατε απορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο του παραμυθιού ή με τη δράση κάποιου ήρωα ή ακόμα και 

με το τέλος του;  



 

 

 

Το παραμύθι μπορεί βέβαια  να τελείωνε κάποια στιγμή, αλλά πάντα γινόταν 

η αφορμή για περαιτέρω συζήτηση. Υπήρχαν απορίες κυρίως από τα 

μικρότερα παιδιά, τα οποία πολλές φορές έμπαιναν στο ρόλο του παραμυθιού 

και το ζούσαν γι’ αυτό και είχαν απορίες.  « Η περιέργεια των παιδιών», λέει  η 

κ. Ρήνα…, «πάντα έφερνε ερωτήσεις σχετικά με το παραμύθι». 

Τι νομίζεις, λοιπόν, γιαγιά, ότι πρόσφερε το παραμύθι παλιότερα στους 

ανθρώπους και κυρίως στα μικρά παιδιά; 

Το παραμύθι στο Βελβεντό τουλάχιστον ένωνε όλη την οικογένεια τις βραδινές 

κυρίως ώρες του χειμώνα. Ο κόσμος τότε, παιδιά μου, με το που βασίλευε ο 

ήλιος και μέχρι την ώρα που θα κοιμόταν κάθονταν μέσα στο σπίτι. Οπότε 

περνούσαν την ώρα τους λέγοντας και ακούγοντας παραμύθια. Άλλωστε δεν 

υπήρχε ούτε η τηλεόραση ούτε ο υπολογιστής. Άρα η αφήγηση παραμυθιού 

ήταν ένας τρόπος για να διασκεδάσουμε, να ευχαριστηθούμε και να 

χαλαρώσουμε. Και φυσικά εξυπηρετούσε κι έναν πρακτικό λόγο. 

Απασχολούνταν τα παιδιά δημιουργικά και κάθονταν ήσυχα, δεν γκρίνιαζαν. 

Στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι αφηγούνται, πιστεύεις, παραμύθια με 

τον ίδιο τρόπο και την ίδια συχνότητα που γινόταν στο παρελθόν; 

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν. Είναι 

ίσως ελάχιστες πλέον οι περιπτώσεις αφήγησης παραμυθιού στα πλαίσια της 

οικογένειας. Ο  σημερινός τρόπος ζωής δεν αφήνει και πολύ χώρο και χρόνο 

για αφήγηση παραμυθιού, αφού μικροί και μεγάλοι προτιμούν να ασχοληθούν 

με τα διάφορα τεχνολογικά μέσα. Αυτά πλέον τους κρατούν συντροφιά, τους 

διασκεδάζουν και τους ψυχαγωγούν.  

Πιστεύεις ότι σήμερα τα παιδιά δείχνουν την ίδια διάθεση να ακούσουν 

ένα παραμύθι; 

Τα μικρά παιδιά  πάντα θα έχουν τη διάθεση να ακούσουν παραμύθι, γιατί 

είναι η φύση τους έτσι, τους αρέσει ο κόσμος των παραμυθιών, επειδή ζουν το 

παραμύθι, μπαίνουν κι αυτά στη θέση των ηρώων, χαίρονται με τη χαρά του 

ήρωα και λυπούνται με τη λύπη του. Είναι αυτός ο ψυχικός κόσμος των 

παιδιών. Έχουν αυτήν την ανάγκη, γι’ αυτό άλλωστε τα μικρά παιδιά 

πιστεύουν τόσο πολύ και στον Αι– Βασίλη. Τι πιο κλασικό από το παραμύθι 

με τον Αϊ – Βασίλη, που τον περιμένουν τα παιδιά, τον φαντάζονται με το δικό 

τους τρόπο κι αν τους πεις πως δεν υπάρχει τους γκρεμίζεις όλο τους τον 

κόσμο. 

 

 



 

 

 

Στη συνέχεια θέλαμε να ακούσουμε ντόπιους παραμυθάδες να μας 

αφηγούνται τα παραμύθια τους. 

Έτσι στο Λαογραφικό Μουσείο ακούσαμε το παραμύθι του «Λίνου» από την 

κ. Βαΐτσα Βλάχου. 

         

 

Το παραμύθι του Λίνου 

Καθώς πλησιάζαμε στο λαογραφικό μουσείο για να ακούσουμε μια αφήγηση 

παραμυθιού από έναν τοπικό παραμυθά, ακούσαμε μία μουσική που ερχόταν 

από το μουσείο και με περιέργεια αρχίσαμε να ψάχνουμε το χώρο. Η μουσική 

ερχόταν από τον πάνω όροφο και έτσι αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τα σκαλιά. 

  Εκεί  είδαμε μία γιαγιά να κάθεται στον αργαλειό και να μας περιμένει. Στα 

χέρια της κρατούσε ένα ταψί με σπόρους λιναριού. 

 

 
Όλοι καθίσαμε κάτω κάνοντας 
έναν κύκλο γύρω της. Μας είπε ότι 
το σπόρο από το λινάρι το έκοβαν 
από ένα φυτό τη λιναριά και της 
έλεγαν πολλά τραγούδια.  

 



 

 

 

Τον σπόρο τον φύτευαν τον 
Απρίλιο στα πεταχτά (έτσι 
λεγόταν η σπορά) γιατί 
πέταγαν τον σπόρο. 
Με ένα εργαλείο τη σβάρνα 
την οποία την έφτιαχναν από 
ξύλα σβάρνιζαν το χωράφι και 
ο σπόρος έμπαινε μέσα στο 
χώμα και μέσα σε 3 μήνες 
αναπτύσσονταν η λιναριά. 
Αφού μεγάλωνε  το φυτό κοντά 
στον Ιούνιο άπλωνε κλώνους 
και στη κορυφή των κλώνων 
έβγαινε ένα γαλάζιο 
λουλουδάκι. Αυτό ήταν σημάδι 
ότι έπρεπε να ξεριζωθεί το 
φυτό και να αρχίσει η 
επεξεργασία του. 

 

   Σε τούτο τον τόπο πριν πολλά 
χρόνια οι παππούδες μας 
καλλιεργούσαν το λινάρι. Το 
βελβεντινό λινάρι ήταν ονομαστό σε 
όλη την Ελλάδα για την ποιότητά του 
αλλά είχε ξεπεράσει  και τα σύνορα 
της χώρας. Ήταν ονομαστό μέχρι και 
στις αγορές της Βιέννης. Μέχρι εκεί 
πήγαινε  το λινάρι του Βελβεντού με 
τους Κυρατζίδες.   

Η επεξεργασία του δεν ήταν απλή. Έπρεπε αρχικά να ξεριζώσουν το φυτό, 

στη συνέχεια να το βάλουν σε νερό για να φουσκώσει το κοτσάνι και οι 

κλώνοι. Έπειτα να το χτυπήσουν δυνατά με ειδικούς κόπανους, μετά να το 

ξαναβάλουν στο νερό, να το πάνε στα μπατάνια να χτυπηθούν ξανά με τους 

κόπανους και μετά να αρχίσουν να βγάζουν την κλωστή. Μάλιστα η κλωστή 

ήταν πολύ καλής ποιότητας, η λεγόμενη λινή κλωστή με την οποία φτιάνουμε 

τα λινά υφάσματα. Οι βελβεντινοί ήταν πολύ περήφανοι για το λινάρι τους. 

 

   Για να εξηγήσουν οι παππούδες μας τα ανεξήγητα της φύσης 
και για να την ευχαριστήσουν για τα δώρα, που τους έδινε, 
έπλαθαν μύθους και ύφαιναν μύθους που η κλωστή τους 
ξετυλιγόταν πάρα πολύ παλιά, στους αρχαίους ελληνικούς 
μύθους. Στο Λίνο και στο θρυλικό άσμα των Ελλήνων και 
μάλιστα το τραγουδούσαν Κινρολόι, οι αρχαίοι παππούδες 
εξηγούσαν με θρυλικό τρόπο πως γινόταν όλα αυτά τα δώρα της 
φύσης. Έτσι έκαναν και για το λινάρι. 
 

 
 
   
 



 

 

 

Στη συνέχεια  μας αφηγήθηκε το παραμύθι  του Λίνου. 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε τούτον 
εδώ τον τόπο, σε τούτον εδώ τον 
κάμπο, ζούσε ένα πανέμορφο 
παλικάρι ο Λίνος. Είχε για μητέρα 
του μια Ξουθιά, μια μούσα. Μια 
από αυτές που ξέρουμε ότι ζουν 
στα Πιέρια και τις φεγγαρόλουστες 
βραδιές λούζονταν στα νερά των 
ποταμών. Πάνω από όλα ο Λίνος 
έπαιζε την άρπα του στον κάμπο 
και τους μάγευε όλους.  

Παρατούσαν τις δουλειές τους και πήγαιναν να ακούσουν και να μαγευτούν 

από την μουσική του. 

Κάποτε ο Λίνος πεθύμησε την μαμά του και αποφάσισε να ανέβει πάνω στα 

Πιέρια. Οι Μούσες μόλις τον είδαν χάρηκαν πολύ. Αφού τον περιποιήθηκαν 

του ζήτησαν να παίξει μουσική. Ο Λίνος κάθισε κάτω από ένα δέντρο και 

άρχισε να παίζει την μουσική του. Οι Μούσες άκουσαν τη μουσική του και 

άρχισαν να τραγουδούν μαζί του. Στο τέλος, αφού μάγεψε τις Ξουθιές, 

περηφανεύτηκε τόσο πολύ και είπε: « Εγώ είμαι καλύτερος μουσικός. Ακόμα 

και από τον τρανό, τον θεό Απόλλωνα. Μόλις το άκουσε αυτό ο Απόλλωνας, 

θύμωσε τόσο πολύ, που τον σκότωσε. 

 Αφού  τον σκότωσε, πέταξε το σώμα του στον κάμπο .Οι 
Μούσες άρχισαν να θρηνούν και να κλαίνε για το χαμό του 
.Όμως δεν τόλμησαν να πάνε στον κάμπο τη μέρα. Όταν 
βράδιασε, κατέβηκαν στον κάμπο και έθαψαν το σώμα του 
εκεί. Από τότε κάθε φορά που έσταζε ένα δάκρυ στο χώμα 
έβγαινε ένα λουλούδι με γαλάζιο χρώμα. Σαν το χρώμα των 
ματιών τους. Τέτοιο χρώμα όμως είχαν και τα μάτια του 
Λίνου. 
  Κάθε χρόνο φύτευαν τέτοιους σπόρους για να θυμούνται 
τον Λίνο και την μουσική του. Για αυτόν το λόγο το 
Βελβεντινό λινάρι είναι πρώτο. Επειδή έγινε μέσα από τα 
δάκρυα των Μουσών. Έτσι οι παππούδες εξηγούσαν το 
πώς έγινε αυτό το εκλεκτό προϊόν. Βέβαια εμείς ξέρουμε 
πως όλο αυτό έγινε, γιατί η γη του Βελβεντού είναι καρπερή, 
και γιατί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να 
κατασκευαστεί το λινάρι και να βγάλουν την κλωστή με την 
οποία έφτιαχναν τον ρουχισμό του σπιτιού τους. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Στο εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου ακούσαμε το παραμύθι «Οι τρεις 

ορμήνιες» από τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο. 

 

Ένα ωραίο πρωινό του Σαββάτου  ξεκινήσαμε όλη η τάξη να   πάμε στον Άγιο 

Αντώνιο για να ακούσουμε ένα παραμύθι. Μόλις φτάσαμε βρήκαμε τον κύριο 

Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος μας υποδέχτηκε πολύ φιλόξενα. 

  Με αφορμή τον κύκλο που κάναμε γύρω του για να ακούσουμε το παραμύθι, 

μας μίλησε για τον κύκλο. Μας είπε ότι κανένας δεν είναι πρώτος και κανένας 

δεν είναι τελευταίος. Επίσης ο κύκλος έχει σημεία που απέχουν όλα το ίδιο 

από το κέντρο και έτσι μας δείχνει ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ακόμα μας είπε ότι το 

ίδιο γίνεται και στον χορό παρόλο που υπάρχει ένας χορευτής που χορεύει 

πρώτα. Όμως όλοι είμαστε ισάξιοι και έτσι ο πρώτος αφήνει τον χορό και πάει 

τελευταίος. Ακόμα υπάρχει ένα άνοιγμα για να βγαίνει ο καθένας όποτε θέλει. 

Αυτό γίνεται και στο λόγο και στα παραμύθια. Τα παραμύθια τα αφηγούνταν 

στα χωράφια την ώρα της ξεκούρασης, της δουλειάς και πάντα όσοι τα 

άκουγαν κάθονταν σε έναν κύκλο. Στην συνέχεια ξεκίνησε να μας αφηγείται το 

παραμύθι  «οι τρεις ορμήνιες».       

    Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πατέρας που είχε ένα γιο. Πάντα έλεγε 

πως αν ο θεός τον αφήσει να ζήσει θα τον κάνει βασιλιά, πως θα του τα δώσει 

όλα ό,τι είχε και δεν είχε. Κανένας να μην του πει ‘παρέκει στάσ’’. Έτσι από 

τότε που απέχτησε το παιδί του άρχισε να δουλεύει και να δουλεύει, για να 

μαζέψει υλικά να θρέψει το παιδί του. Αφού μάζεψε χρήματα , όπως είναι  

φυσικό έφτασε 60 χρονών και έφτασε η ώρα να πεθάνει. Έτσι έπεσε 

άρρωστος στο κρεβάτι σε κώμα,  δε μιλούσε καθόλου. Αφού έγιναν όλα αυτά 

μαζεύτηκαν φίλοι και συγγενείς για να περάσουν όπως ήταν το έθιμο να του 

φιλήσουν το χέρι και να του πουν σ΄χωρεμένα. Πριν πεθάνει, εκεί που οι 



 

 

 

συγγενείς τον περίμεναν  να ξεψυχήσει, άνοιξε τα μάτια του και ζήτησε να δει 

το παιδί του. Όταν πήγε ο γιος του εκεί  του είπε να σκύψει για να του πει 3 

συμβουλές. Η πρώτη ήταν: «με τον τρανήτερό σου κουκιά να μην σπέρνεις». 

Η δεύτερη ήταν: «ποτέ ψυχοπαίδι να μην πάρεις» και η τρίτη ήταν: «ποτέ 

κρυφό μυστικό στην γυναίκα σου να  μην πεις». Μετά από αυτό πέθανε. 

 

Τα χρόνια περνούσαν και ο γιoς του 

παντρεύτηκε, αλλά δεν έκανε παιδιά. 

Αποφάσισε κάποτε να υιοθετήσει ένα 

ψυχοπαίδι. Σκέφτηκε όμως μετά την 

συμβουλή του πατέρα του. Η γυναίκα του 

όμως καταγόταν από πλούσια οικογένεια, ο 

πατέρας της είχε σχέση με τον βασιλιά και 

κάθε μέρα ο πεθερός του έμπαινε κι έβγαινε 

μέσα στου βασιλιά το σπίτι, μέσα στο παλάτι. 

Κι η γυναίκα του τού έλεγε: « ε, μωρέ κάθεσαι 

κι ακούς τι σου ’λεγε ο πατέρας σου». «Μην 

κάνεις παρέα με το βασιλιά και με τον 

τρανήτερό σου κουκιά να μη σπέρνεις, δηλ. μ’ 

αυτόν που είναι ανώτερός σου μην κάνεις 

παρέα». Έτσι σκέφτηκε ότι με το ψυχοπαίδι 

δεν έπαθε τίποτα και άρχισε να κάνει παρέα  

με τον βασιλιά, να μπαίνει και να βγαίνει στο σπίτι του. 

Ο βασιλιάς είχε όμως ένα καναρίνι που το 

αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν στεναχωριούνταν 

για διάφορα προβλήματα  άκουγε το καναρίνι 

του, που κελαηδούσε,  και ξεχνούσε τις 

στεναχώριες και τις έγνοιες του. Τότε ο ήρωας 

σκέφτηκε: «με το ψυχοπαίδι δεν έπαθα τίποτα, 

με το να κάνω παρέα με τον βασιλιά δεν 

έπαθα τίποτα. Θα δοκιμάσω και την Τρίτη 

ορμήνια που μου έδωσε να δω αν θα βγει κάτι 

κι απ’ αυτό». Έτσι αποφάσισε να πάρει και να 

κρύψει το καναρίνι του βασιλιά. Την άλλη μέρα  

έγινε χαμός. «Κλάπηκε το καναρίνι του 

βασιλιά. Όποιος το βρει θα πάρει μεγάλη 

αμοιβή. Άρχισαν να βγαίνουν τελάληδες στους 

δρόμους και να ψάχνουν το καναρίνι από σπίτι 

σε σπίτι.  

 

Ο ήρωάς μας όμως  έκρυψε το πουλί και καθώς περνούσε από την αγορά 

αγόρασε ένα σφαγμένο κοτόπουλο. Τότε γύρισε σπίτι και το έδωσε στην 



 

 

 

γυναίκα του να το μαγειρέψει με ρύζι λέγοντας της πως ήταν το καναρίνι του 

βασιλιά και πως το σκότωσε, γιατί δεν άντεχε να το ακούει άλλο. Την άλλη  

μέρα καθώς περνούσαν απ’ έξω οι τελάληδες , λέει η γυναίκα του: «ε, δεν παν 

να το ψαξν’ ,  δεν το φάγαμε και καλά εμείς ψες». Από στόμα σε στόμα λοιπόν 

και στου βασιλιά τα’ αφτί. Τελικά έπιασαν τον ήρωα μας , τον έβαλαν φυλακή 

και μετά από δυο μέρες αποφάσισαν να τον κρεμάσουν στην πλατεία , όπως 

έκαναν τότε τους εγκληματίες. 

 Τότε μαζεύτηκε πολύς κόσμος στην πλατεία , αφού ήταν πολύ καλός 

άνθρωπος και αγαπητός σε όλους, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν κι 

απορούσαν όλοι πώς έκανε αυτό το κακό, να κλέψει το καναρίνι του βασιλιά 

και να το σκοτώσει. Μαζεύονται λοιπόν στην πολιτεία, ετοιμάζουν την 

κρεμάλα του και τον ανεβάζουν στο σκαμνί. Και λέει αυτός: «Βασιλιά μου, 

συγχώρεσέ με, το ‘κανα. Αλλά πριν με κρεμάσεις, θέλω να κάνω τη διαθήκη 

μου». – «Εντάξει» του απάντησε ο βασιλιάς.  «Αφήνω 2.000 χρυσά φλουριά 

στην γυναίκα μου, 2.000 φλουριά στον γιό μου και άλλα 2.000 φλουριά σε 

όποιον τραβήξει το σχοινί για να με κρεμάσει». Μόλις το άκουσε ο κόσμος  

από κάτω πάγωσε.  Κανενός δεν πήγαινε στο μυαλό να πάρει τα λεφτά και  

να πάει να  κρεμάσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήταν τόσο καλός που δεν το 

τολμούσε κανένας.  

Ο  γιος του όμως σκέφτηκε: « 2000 φλουριά μου δίνει αυτός και 2000 άμα 

κληρονομήσω τη μάνα μου, 4000 και 2000 αν τραβήξω το σχοινί, σύνολο 

6000, γιατί να τα αφήσω να τα πάρει κάποιος άλλος;  Αφού έτσι κι αλλιώς ο 

πατέρας μου έκανε σφάλμα απέναντι στο βασιλιά που είναι ανώτερος όλων». 

Τότε σηκώνει το χέρι και λέει: « εγώ θα τραβήξω το σχοινί». Ο κόσμος 

πάγωσε για ακόμη μια φορά. Έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του να είναι 

και εκτελεστής του. Ανεβαίνει λοιπόν να τραβήξει το σκοινί. Τότε λέει ο ήρωας 

στον βασιλιά ότι το καναρίνι δεν το σκότωσε και  ότι το έχει κρυμμένο, αλλά 

ήθελε  να δοκιμάσει αν οι συμβουλές που του είχε δώσει ο πατέρας του θα 

’βγαιναν αληθινές. Στη συνέχεια ο βασιλιάς ζήτησε να μάθει ποιες ήταν οι 

συμβουλές. 

  Στο τέλος κρέμασαν τον γιο του αντί για αυτόν, του έδωσαν μια άλλη γυναίκα 

και όπως λέει και η παροιμία σαν πάθει η γριά μανταλώνεται … κι έτσι  από 

τότε δεν  έκανε παρέα με τον βασιλιά και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα!!!   

 

 

 



 

 

 

Στο μύλο ακούσαμε το παραμύθι «Οι τρεις συμβουλές» από την κ. 

Κικίτσα Κατσαντώνη. Το παραμύθι αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά. 

 

                 ΟΙ   ΤΡΕΙΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ           

 
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μικρό χωριό ζούσε μια οικογένεια που είχε ένα 
γιο. Αυτό το παιδί επειδή ήταν τόσο όμορφο σαν τριαντάφυλλο το ονόμασαν 
Τριαντάφυλλο. Ζούσαν όμορφα και ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Ο Τριαντάφυλλος 
περνούσε την ώρα του φροντίζοντας  μια τριανταφυλλιά που είχε  φυτέψει 
στον κήπο του. Και πέρναγε ο καιρός.  
 

                                          
 
Όταν μεγάλωσε το παιδί και καθώς τα χρόνια ήταν δύσκολα αποφάσισε να 
πάει να δουλέψει στην πόλη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και έφυγε για την 
πόλη. Όταν έφτασε στη πόλη κάθισε σε ένα μαγαζί για να φάει κάτι. Εκεί 
γνώρισε έναν πλούσιο, αλλά περασμένο στα χρόνια άνδρα και έπιασε δουλειά 
σε αυτόν ως υπηρέτης του και έμεινε στη δούλεψή του  για 5 χρόνια. 
 Αφού πέρασαν 5 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του για να 
μείνει με τους γονείς του.  Πήγε τότε στο αφεντικό του και του ζήτησε να τον 
πληρώσει και να φύγει. Εκείνος του έδωσε λίγα χρήματα και ένα καρβέλι ψωμί 
και τρεις συμβουλές α. «Ποτέ μην αλλάξεις το δρόμο από όπου ξεκίνησες» β. 



 

 

 

«Ποτέ μην ρωτήσεις κάτι που δεν σε ενδιαφέρει» γ. «όταν θυμώνεις να μετράς 
ως το 10 και μετά να αντιδράς». 
 Ο Τριαντάφυλλος αποφάσισε αφού δεν τον πλήρωσε να τηρήσει τουλάχιστον 
τις συμβουλές αυτές. Αγόρασε τότε ένα σάκο, έβαλε τα λιγοστά πράγματα του 
και ξεκίνησε το ταξίδι μέχρι που έφτασε στο δάσος και έκατσε να φάει.  
 

 

Και ξαφνικά εμφανίζεται πίσω από 
ένα θάμνο ένας παράξενος 
άνθρωπος που του πρότεινε έναν 
πιο σύντομο δρόμο για να φτάσει  
γρηγορότερα στο χωριό του. Τότε 
ο Τριαντάφυλλος θυμήθηκε την 
πρώτη συμβουλή και αρνήθηκε 
την πρόταση του παράξενου 
ανθρώπου προχωρώντας μέχρι 
το πρώτο χωριό. 

Όταν έφτασε στην πλατεία του χωριού είδε μαζεμένο πολύ κόσμο να γλεντάει 
και να χορεύει και ρώτησε για να μάθει το λόγο. Τότε ένας χωρικός του 
εξήγησε πως μόλις είχαν πιάσει έναν κλέφτη ο οποίος έκλεβε ανυποψίαστους 
ανθρώπους και στη συνέχεια τους σκότωνε. Εκείνη  τη στιγμή τον έφεραν 
δεμένο για να τον φυλακίσουν. Ο Τριαντάφυλλος όταν είδε τον κλέφτη έμεινε 
άφωνος.  Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που του πρότεινε να αλλάξει το δρόμο για 
να φτάσει γρηγορότερα στο χωριό του, και τότε μονολόγησε «καλά που 
ακολούθησα τη συμβουλή του αφεντικού μου». 
Έπειτα προχώρησε στο επόμενο χωριό, όπου εκεί έκατσε σε ένα πανδοχείο 
για να φάει. Λίγο αργότερα κάθισε στο διπλανό τραπέζι ένας κύριος ο οποίος 
έφαγε το φαγητό του με ανάποδη σειρά από αυτήν που συνήθως τρώμε, κάτι 
που έκανε εντύπωση στον Τριαντάφυλλο και πήγε να τον ρωτήσει, αλλά 
εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τη δεύτερη συμβουλή που του είχε δώσει το 
αφεντικό του και δεν το έκανε. Όμως αυτός ο κύριος καθώς ο Τριαντάφυλλος 
δεν τον ρώτησε «γιατί τρώει ανάποδα το φαγητό», τον συμπάθησε και του 
πρόσφερε δουλειά και ο Τριαντάφυλλος συμφώνησε και συνέχισε τον δρόμο 
του φτάνοντας στο χωριό του. 
Καθώς πλησίαζε στο σπίτι του είδε από 
μακριά έναν συγχωριανό του να κόβει την 
τριανταφυλλιά που είχε φυτέψει μικρός. Τότε  
θύμωσε αλλά  θυμήθηκε την τρίτη συμβουλή 
που του είχε δώσει το αφεντικό του και έκανε 
υπομονή. Όταν ηρέμησε, πλησίασε τον 
συγχωριανό του και τον ρώτησε γιατί έκοβε 
την τριανταφυλλιά και αυτός του απάντησε 
πως δεν την έκοβε αλλά την καθάριζε για να 
βγάλει καινούργια βλαστάρια. Ο 
Τριαντάφυλλος τότε σκέφτηκε πως του 
φάνηκε χρήσιμη και η τρίτη συμβουλή που 
του είχε δώσει το αφεντικό του. 
 

 



 

 

 

Στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι , οι γονείς του τον καλωσόρισαν και κάθισαν 
όλοι μαζί στο τραπέζι. Ο  Τριαντάφυλλος τους είπε όλη την ιστορία για όσα 
πέρασε και τότε ο πατέρας του τον ρώτησε «τι του έδωσε το αφεντικό του για 
ανταμοιβή για τη δουλειά που του πρόσφερε». Ο Τριαντάφυλλος του έδειξε το 
καρβέλι που είχε στο σάκο του και είπε πως πρέπει να το φάνε όλοι μαζί, 
όπως του είχε πει το αφεντικό του. Ο πατέρας του δεν ευχαριστήθηκε, αλλά 
όμως δέχτηκε να φάνε το καρβέλι. 
 

 

Όμως, όταν ο πατέρας έκοψε το 
ψωμί, όλοι έμειναν άφωνοι. Ήταν 
γεμάτο λίρες οι οποίες σκορπίστηκαν 
πάνω στο τραπέζι. Με τα λεφτά 
έφτιαξαν ένα μεγάλο σπίτι, ο 
Τριαντάφυλλος βρήκε δουλειά στον 
κύριο που είχε συναντήσει στο 
πανδοχείο και επειδή ήταν πολύ τίμιο 
παιδί τον πάντρεψε με την κόρη του. 
Και ΕΖΗΣΑΝ όλοι ευτυχισμένοι.  

 

 

 

 

Οι παραμυθάδες μας ταξίδεψαν με τις αφηγήσεις τους και 

ζωγραφίσαμε τις ιστορίες τους. 

 

 



 

 

 

Εμπνευστήκαμε από τις διηγήσεις των παραμυθάδων και 

γίναμε και οι ίδιο συγγραφείς του δικού μας παραμυθιού. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

 «Ένας δράκος με φοβίες» 

Μια φορά κι έναν καιρό,    

           Σε μια σπηλιά στο βάθος ενός αδιάβατου και πυκνού δάσους ζούσε 

ένας φοβητσιάρης δράκος.  

         Ο δράκος αυτός φοβόταν  τους ανθρώπους και συγκεκριμένα τους       

ανθρώπους που πολεμούσαν. Φοβόταν  μην  έρθει μια μέρα ένας 

ιππότης με την αστραφτερή του πανοπλία και το σπαθί  του και τον 

σκοτώσουν. 

Έτσι ο καιρός περνούσε ευχάριστα για τον γίγαντα, ώσπου μια μέρα 

καθώς ο δράκος ήταν μέσα στη σπηλιά του και κοιμόταν ξύπνησε από 

δυνατούς  θορύβους και χλιμιντρίσματα αλόγων.  

Δειλά – δειλά έβγαλε το κεφάλι του από την σπηλιά για να δει  τι 

συμβαίνει.  



 

 

 

Και βλέπει κάτω  στο ποτάμι την γέφυρα που είχαν χτίσει οι άνθρωποι 

να είναι γκρεμισμένη και δύο στρατιές ανθρώπων με διαφορετικές 

σημαίες και πανοπλίες να πολεμούν μεταξύ τους. 

    «  τι χαζοί και ανόητοι είναι οι άνθρωποι», αναρωτήθηκε, «γιατί αντί 

να είναι ενωμένοι, να χτίζουν έργα και να επικοινωνούν, να 

καλλιεργούν τη γη και να προοδεύουν, μαλώνουν μεταξύ τους, 

σκοτώνονται, καίνε εκτάσεις και καταστρέφουν τα έργα τους»; 

 Ο δράκος πέρα από αυτό το φόβο που είχε μην τον σκοτώσουν, 

φοβόταν μήπως αποκλειστεί στη μια όχθη του ποταμού  και δεν 

μπορέσει να πάει  απέναντι στην άλλη όχθη που έβρισκε τροφή, μιας 

και η γέφυρα ήταν ο μόνος τρόπος για να περάσει το ποτάμι . 

  Τελικά αποφάσισε πως θα  έπρεπε να πάει να μιλήσει στο βασιλιά του 

άλλου βασιλείου για να σταματήσει τον πόλεμο.  

Αλλά δεν μπορούσε γιατί φοβόταν τους ανθρώπους. Σκεφτόταν λοιπόν 

τι να κάνει,  πώς  να πάει,  μέχρι που του ήρθε μια ιδέα.  

Σκέφτηκε να προσποιηθεί τον άγριο και τον δυνατό ώστε να τον 

φοβηθούν και να κάνουν αυτό που  θα τους έλεγε. Έτσι την επόμενη 

ημέρα ξεκίνησε για το βασίλειο του ενός στρατού. Όταν έφθασε στις 

πύλες του κάστρου, άρχισε να φωνάζει και να ξεφυσά φωτιές. 

-«Θέλω να δω τον βασιλιά».  « φέρτε μου το βασιλιά». 

   Σε λίγο βγήκε ο βασιλιάς  και τον ρώτησε με τρεμάμενη φωνή.  

-«Δράκε μου τι θέλεις»;  

-Θέλω να σταματήσετε τους πολέμους, γιατί δεν με αφήνετε σε ησυχία, 

καταστρέφετε τα δάση, ακόμη και τα έργα που εσείς χτίσατε και 

δημιουργήσατε. Αν δεν σταματήσετε τους πολέμους , θα σας σκοτώσω 

όλους για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. 

Ο βασιλιάς συζήτησε λίγο με τους συμβούλους του και του είπε. 



 

 

 

-Δράκε, λυπήσου μας και κάνε μας τη χάρη, να πας και να φυλάξεις  τη 

μεγάλη γέφυρα που είναι το σύνορο με την αντίπαλη χώρα που 

καταπατεί τα εδάφη μας και σκοτώνει τους κατοίκους μας. 

 Συμφωνείς  με αυτή μου την σκέψη; 

Ο δράκος το σκέφτηκε λίγο και μετά συμφώνησε. 

Την επόμενη μέρα ο Δράκος ήταν ο φύλακας της γέφυρας και κανείς 

δεν τολμούσε να πλησιάσει την γέφυρα ή να κάνει κακό. Το γειτονικό 

βασίλειο του παρείχε όλα τα τρόφιμα που χρειαζόταν. Ο δράκος ήταν 

πλέον ευτυχισμένος, είχε εξοικειωθεί με τους ανθρώπους και επιπλέον  

είχε σταματήσει τον πόλεμο και τις διαμάχες ανάμεσα στους 

ανθρώπους έστω και με αυτό τον τρόπο και ο ίδιος βρήκε την ησυχία 

του. 

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

 

 

Δημιουργήσαμε την αφίσα για το πρόγραμμά μας 

 



 

 

 

Δημιουργήσαμε σελιδοδείκτες ως ενθύμια της εμπειρίας μας και 

της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα. 

 

 

Δραματοποιήσαμε το βιβλίο του Πασχάλη Τσαρούχα «Το 

παραμύθι είναι…» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Το πρόγραμμα για το παραμύθι ήταν ωραίο και ενδιαφέρον. Χάρηκα που οι 

καθηγήτριες μας μας επέλεξαν. Μου   άρεσαν πολύ οι αφηγήσεις των 

παραμυθιών. 

                                                                         Γρηγόρης Καμκούτης 

 

Η συμμετοχή μου στο πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα ήταν πολύ σημαντική, 

γιατί εμπλούτισα τις γνώσεις μου σε πράγματα που δεν ήξερα. Ρωτώντας τη 

γιαγιά μου για το παραμύθι έμαθα πόσο πολύ επηρεάζει την ζωή των 

ανθρώπων και ακούγοντας αφηγήσεις παραμυθιών πέρασα ευχάριστα την 

ώρα μου. 

                                                                               Νίκος Κόζανας 

 

Νιώθω χαρά που συμμετείχα γιατί πέρασα αρκετό χρόνο με τις φίλες μου και 

επίσης είμαι περήφανη που βοήθησα και βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα. 

                                                                             Κουκάλη  Άννα  

 

Μου άρεσαν πολύ τα μέρη που πήγαμε και μας αφηγήθηκαν τα τρία 

παραμύθια οι Βελβεντινοί συγχωριανοί μας, ήταν μαγικά. Μου άρεσε που οι 

κυρίες μας ανέθεταν εργασίες και τις δουλεύαμε ομαδικά, όπως και με 

ευχαρίστησε που χρωματίσαμε σελιδοδείκτες. 

                                                                                Μαρία Ζέρβα 

 

Μου άρεσε πολύ που πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και ακούγαμε παραμύθια 

όπως και το ότι πήγαμε και πήραμε συνέντευξη από κυρίες του Βελβεντού. 

Έμαθα πολλά όπως και παραμύθια που δεν γνώριζα 

                                                                                 Κουκάλη  Ευτυχία 

Μου άρεσε πολύ το τρίτο παραμύθι, που μας αφηγήθηκε η κ. Κατσαντώνη 

στο Μύλο, έμεινα άφωνος. Οι κυρίες μας είπαν να δραματοποιήσουμε ένα 

κείμενο, στις πρόβες γελάσαμε πολύ. 



 

 

 

                                                                                   Νούραγας Δημήτρης 

 

Μου άρεσε πολύ που πήγαμε στο λαογραφικό μουσείο και στο μαγικό αυτό 

χώρο ακούσαμε ένα παραμύθι, ήταν εντυπωσιακό και ακόμη επειδή ήμασταν 

όλοι οι φίλοι μαζί. 

                                                                                  Γκουλιώτη Ελένη 

 

Οι αφηγήσεις παραμυθιών από τους συγχωριανούς μας ήταν πραγματικά 

ενδιαφέρουσες, όπως και η αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο και τη 

βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Ήμασταν όλοι μαζί σαν ομάδα και ήταν και 

διασκεδαστικό. 

                                                                                   Καραχίτου Ειρήνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Πολύτιμες πηγές μας- 

 Μπρούνο  Μπετελχάιμ, Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση  «  Η γοητεία 

των παραμυθιών», εκδ. Γλάρος, Αθήνα, 1995. 

 Στέλιος Πελασγός, Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας 

και αφήγησης « Τα μυστικά του Παραμυθά», Εκδ. Μεταίχμιο 2007. 

 Βασιλική Αναγνωστοπούλου, εκδ. εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού 

Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , Βόλος 2001 «Ψέματα κι αλήθεια 

έτσι είναι τα παραμύθια» 

 Άννα  Αλλελοπούλου, Βιβλιοπωλείο της εστίας ΙΔ. ΚΟΛΛΑΡΟΥκ ΣΙΑΣ 

Α.Ε  Αθήνα 2004 « Ελληνικά Παραμύθια Β’-Τα αλληλοβόρα». 



 

 

 

  Αγνή Στρουμπούλη, «Το κουντουνάκι», εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα  

2013. 

 Λίλη Λαμπρέλλη , «Λόγος εύθραστοςκι αθάνατος», εκδ. Πατάκη, 2010. 

 Ένθετο Εφημερίδας  «Καθημερινή» – Αφιέρωμα στο παραμύθι 

 Κων/νος Δ. Μαλαφαντής, «Το Παραμύθι και η τεχνολογική εποχή μας»  

Ανακοίνωση στο Σεμινάριο «Αισθητική και παιδική λογοτεχνία», 

Διοργάνωση « επιθεώρηση παιδικής  Λογοτεχνίας» , Αθήνα, 

Ιανουάριος-Απρίλιος 1990. 

 Άννα Αγγελοπούλου, Ελληνικά Παραμύθια Α΄-«Οι  Παραμυθοκόρες». 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας,  Αθήνα 2002. 

 Γιώργος Ιωάννου, «Παραμύθια του Λαού μας», Αθήνα 1973, Ερμής. 

 Β. Αναγνωστοπούλου, «Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής 

Λογοτεχνίας», οι εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1998. 

 Χρυσούλα Χατζητάκη- Καψωμένου «Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι», 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ( Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 

Θεσ/νικη 2002. 

 Πρακτικά Ημερίδας: Σχολικός Συνεταιρισμός του 2ου  Δημοτικού 

Σχολείου Ταύρου Πρακτικά Διημερίδας(31/3-114/2001), 

«Κουβεντιάζοντας για …..παραμύθια», εκδ. Μολύβιος Νιάου Ιούνιος 

2002. 

  Άννα Κ. Κατσαντώνη: «Ζούσαν και βασίλευαν κι εμάς μας φίλευαν», 

εκδ. Πατάκη. 

 Αθηνά Τζινίκου Κακούλη: «Λαογραφικοί αντίλαλοι του Βελβεντού» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Από την παρουσίαση του προγράμματος 

 

 

 

 


